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Részletek a 8. oldalon

Gúta

Lövöldözés fényes nappal

Revitalizálják
a martosi tavakat

Részletek a 3. oldalon

HellóGúta – nem
politikusok, tenni
akaró gútai fiatalok

Részletek a 6. oldalon

Részletek
a 3. oldalon
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A komáromi strand két alkalmazottját, Vörös Magdolnát és Ma-
theides Tibort, 2009. október 19-én azonnali hatállyal elbocsátot-
ták állásukból. Az indoklásban az szerepel, hogy a dolgozók dur-
ván megsértették a munkafegyelmet, bár a felmondásban ez az ál-
talános megfogalmazás egyéb módon megindokolva nem volt.

Pert nyertek 
a Viator Kft. 
alkalmazottjai 

Részletek a 11. oldalonJátsszon velünk 10 héten keresztül,
és nyerje meg a 10 díj egyikét!

Pert nyertek 
a Viator Kft. 
alkalmazottjai 

Mi sem természetesebb, mi is meg-
kerestük Nagy Pétert, afelől érdek-
lődve, mi váltotta ki nála ezt a min-
denki számára meglepő döntést? „Ha-
zudnék, ha azt mondanám, hogy
nincs összefüggés az önkormányzati
választások és lemondásom között. 

Folytatás a 4-5. oldalon

Miért mondott le 
a Csemadok elnöke? 
Meglepetés erejével bírt a hír, miszerint sokéves ak-
tív tevékenysége után lemondott a nagyon gazdag
múlttal és jelennel rendelkező Csemadok gútai szer-
vezetének elnöke, Nagy Péter mérnök. A szervezet ja-
nuár 14-i évértékelő taggyűlésén jelentette be le-
mondását, ami hidegzuhanyként hatott a tagságra,
hiszen éppen az ő vezetése alatt érték el legnagyobb
sikereiket a gútai hagyományőrzés lelkes képviselői.

Enyhe, de érezhető földrengés rázta meg Komáromot és
környékét múlt szombaton, nem sokkal este fél hét
után. Anyagi károk az első hírek szerint nincsenek, ren-
getegen tapasztaltak földmozgást. Magyarországon volt
az epicentrum.

A rengést Komáromban és egész Dél-Szlovákiában,
sőt még Budapesten, de Nagyszombatban is érezni le-
hetett. 

Az Euro-mediterrán Szeizmológiai Központ szerint a
földmozgás erőssége meghaladta a 4,7-4,8-as értéket a
Richter-skálán. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vi-
szonylag gyenge, anyagi károkat csak kivételes esetben
okozó rengésről van szó, ami ugyanakkor tisztán érez-
hető. A hírek szerint a földrengés epicentrumában, a
magyarországi Oroszlányban viszont igenis keletkeztek
károk, több épület megrongálódott. A rengés epicent-
ruma szakértők szerint mintegy húsz kilométerrel le-
hetett a földfelszín alatt. b

Földrengés rázta
meg Dél-Szlovákiát
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Aszlovák kormány kisebbségekért felelős
miniszterelnök-helyettesi hivatalában
készül a kisebbségi kultúrák finanszíro-

zásáról szóló törvény. Hégli Dusán, Rudolf
Chmel miniszterelnök-helyettes tanácsadója
elmondta, hogy jelenleg az alaptézisek tisztá-
zásánál tart a törvény előkészítése. A jogsza-
bály megfogalmazása előtt meg kell határozni,
mit jelent a kisebbségi kultúra, és kik a ki-
sebbségek képviselői. Ezután egyeztethetnek a
szlovákiai kisebbségek azon képviselőivel, aki-
ket decemberben delegáltak a szlovákiai nem-
zetiségek a törvényelőkészítő testületbe.

„Míg a magyarságnál a művészet, a tudo-
mány, a kutatás, a pedagógia, a közművelődés,
a kiadói tevékenység mind-mind támogatást
igényel, addig a pár ezres horvátságnak évente
egy vagy két rendezvény megszervezésére van

igénye. Mások a problémáik és mást várnak el
a törvénytől a különböző lélekszámú közössé-
gek, hogy a különböző elvárások figyelembe-
vétele mellett a kiszámíthatóság érdekében
szükséges azt meggátolni, hogy egy esetleges
kormányváltás után egy hivatalnokon múl-
jon, melyik kisebbségnek mire mennyi jut".

A tervek szerint a kisebbségek a hivatalos
népszámlálási adatok alapján arányosan kap-
nának támogatásokat közösségi céljaikhoz. A
támogatások három pillérre épülnének: a nor-
matív finanszírozás mellett minden kisebb-
ség számára akkreditációs bizottságot hozná-
nak létre a középtávú tevékenységek és a rö-
vidtávú pályázatok elbírálására.

A tanácsadó szerint a jelenleginél egysze-
rűbb elbírálás mellett a mostaninál szigorúbb
pénzügyi ellenőrzés szükséges. b

Többen mondták el az utóbbi napokban,
mennyire fontos, hogy minden gyermek az
anyanyelvén tanuljon. Sohasem volt igaz az az
érv, hogy a szlovák iskolába járó gyermek fel-
nőttként majd jobban érvényesül, éppen el-
lenkezőleg.

A magyar szülők,
akik gyermeküknek
a szlovák iskolát tar-
tották a legjobbnak,
nem annyira a gyer-
meküknek akartak
jót, mint inkább meg
akartak felelni va-
lami vélt vagy valós
elvárásnak. Úgy gon-
dolták, a környeze-

tük, azok, akiknek az elismerésére vagy megbe-
csülésére vágynak, majd ezért elismerik és meg-
becsülik őket. Ez azonban nem így van. Az is-
kolaválasztás ügyének a rövid és hosszú távú
személyes érdeken kívül van egy ennél mélyebb
és talán fontosabb dimenziója is.

Mélyen hiszem, sőt biztos vagyok benne,
hogy nem véletlenül születünk magyarnak,
szlováknak, németnek, cigánynak. Egyénenként
születünk ugyan bele a világba, de megszületé-
sünk pillanatával egy közösség, egy család, egy
nemzet tagjává is válunk. Beleszületünk egy kul-
túrába, egy nyelvbe, aminek révén elsajátítunk
egyfajta gondolkodást, magunkra veszünk egy
sajátos mentalitást, ami másoktól megkülön-
böztet bennünket.

Teller Ede halála előtt pár évvel a következő-
ket mondta Pakson: „Ha én nem Ady Endre
nyelvén tanultam volna meg gondolkodni, ak-
kor belőlem csak egy közepesnél valamivel jobb
fizikatanár lehetett volna“. Nem véletlenül van
annyi magyar származású Nobel-díjas tudós.

Tény és való, voltak olyan időszakok a közel-
múlt magyar történelmében, amikor nem érte
meg magyarnak lenni. Nem volt kifizetődő. Sok-
féle kellemetlen dologgal szembesült az ember,
sárba taposták az önbecsülését, gyakran került
megalázó helyzetbe. De az életünkhöz ez is
hozzá tartozik. Ahogy mondani szokás, az élet
nem méznyalás. A gyermekünket nem tudjuk
megóvni mindentől. S ha meg tudnánk is óvni,
ő mit érne vele? Hogyan tanulná meg kezelni az
élete konfliktushelyzeteit, megélni válságos pil-
lanatait? Honnan merítene példát? Hová nyúlna
vissza? Tévedés azt gondolni, hogy ezek a hely-
zetek megnyomorítanak bennünket. Éppen el-

lenkezőleg, nemesítik és megerősítik az em-
bert.

A minap érettségi találkozón voltam. Ott ül-
tünk tizenegynéhányan az asztal körül. Min-
denki sikeres a maga szakmájában, elégedett,
senkit hátrány nem ért azért, mert magyar is-
kolában tanult. Tehetséges, rátermett, gerinces
emberek mindannyian, akik tudják, hogy hon-
nan jönnek és ezért azt is, hogy hová tartanak.
Az az érv, hogy a szlovák iskola nagyobb lehe-
tőségeket ad, egész egyszerűen nem állja meg a
helyét. Ma már magyar iskolából érkezve is lehet
bárki akár még miniszter is, ha éppen ezt a szak-
mát akarja választani. Igaz ugyan, hogy magyar
iskolából és magyar közegből érkezve a szlovákot
később tanultuk meg, de ez nem jelentett be-
hozhatatlan hátrányt. Annál nagyobb viszont a
vesztesége annak, aki magyarként nem magyar
iskolában tanulja meg a betűvetést, az irodalmat
és a történelmet. Elveszik tőle a nyelvét, ma-
gyarul már csak szégyenkezve fog megszólalni,
mert a nyelvhasználata konyhanyelvvé silányul.
Elveszik tőle a múltját, gyökértelenné válik és
nem fogja tudni, hogy hová tartozik. Megfoszt-
ják őt a magyar történelemtől, a hősöktől és a
példaképektől. Megfosztják őt a Tolditól, a János
vitéztől, a magyar népmeséktől, József Attilá-
tól, Adytól, és Petőfitől, aki leírta:
„Ha nem születtem volna is magyarnak,
E néphez állanék ezennel én,
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek közt a föld kerekén.“

A magyarsághoz tartozni nem érdek, hanem
vállalás és – igen – időnként áldozatvállalás is.
Csak többek lehettünk általa. Aki elhagyja a
magyarságát, az őseit, a szüleit és nagyszüleit
dobja ki az ablakon. Vagyis minden értéket, ami
az énünk része. És ettől kezdve már valóban
semmi más nem fogja mozgatni, mint egyedül
és kizárólag az érdek. Márpedig abban a világ-
ban, amelyet kizárólag az érdek mozgat, még
gyermekek sem fognak születni. Az identitás
elengedhetetlen feltétele, hogy magyarul, ma-
gyar iskolában tanuljunk és taníttassuk gyer-
mekeinket, hiszen van rá lehetőségünk. És ak-
kor nem fordulhat majd elő, hogy az idős nagy-
szülők ne értsenek szót az unokájukkal az anya-
nyelvükön.

Van egy mondás: „Nem az a magyar, akinek
a nagyszülei vagy a szülei magyarok, hanem az,
akinek az unokái is azok.”

Ennek tudatában hozza meg mindenki a
döntését. Vörös Péter, 

a Híd komáromi parlamenti képviselője

Vörös Péter: Hová járjon a gyerek?
De miért kérdés ez?

Átalakítják a kisebbségi támogatási rendszert

Új Komárom
A választási kampányban többen ígértek új Komáromot,

azonban az erőviszonyok eloszlásának láttán néhányaknak
az volt a gyanúja, hogy nehéz lesz az építkezés. Az elmúlt he-
tekben aztán megalakultak az önkormányzat legfontosabb
szervei, és múlt csütörtökön felálltak a bizottságok. A hosz-
szas tárgyalásokat követő egyezségeknek pedig erősen új Ko-
márom szaga, akarom mondani illata van.

Az új komáromi képviselő-testületben szokatlan az a
helyzet, hogy három csoport alakult (11 Híd-8 független-6
MKP), és bármelyik kettő szövetsége sarokba szoríthatja a
harmadikat. Eddig kvázi-egypártrendszer uralkodott az ön-
kormányzatban, így mindenki egy újszerű helyzetben mo-
zog. Mivel az egyik csoport, a Híd listájáról bekerült képvi-
selők, kötődnek az előző, menesztett polgármesterhez, ezért
néhányaknak olyan gyanúja is volt, hogy a 11-es csapat ke-
mény ellenzéki pozícióba ássa be magát, állandóan keresve
a hibákat. Az első tárgyalások viszont nem ezt támasztják
alá.

A nyolctagú Városi Tanácsban a Híd kapott az erejéhez ké-
pest néhány tizeddel nagyobb képviseletet (4 Híd-3 függet-
len-1 MKP), ezért cserébe az MKP-s csapat két bizottsági el-
nöki posztot kapott (2 Híd-2 független-2 MKP), köztük a leg-
fajsúlyosabbat, a pénzügyi bizottság vezetését, amit általá-
ban a legnagyobb csoport vezet.

A 6 városi szakbizottság létszáma 9-ről 12-re duzzadt (4
képviselő és 8 külsős szakértő), ezzel szélesebb vélemény -
skálát becsatolva. A három csoport a posztok elosztásakor
hosszas tárgyalás után jutott dűlőre, és itt a Híd mondott le
néhány tizedről az MKP javára. Soha nem volt ilyen inten-
zív csata a bizottsági posztokért korábban, ami nagyon jó
előjel. A bizottság nem döntéshozó, csupán ajánló szerv, és
ha valóban a szakmaiság kerül ott előtérbe, akkor az nagy-
ban a város javát szolgálja.

A bizottságok esetében a korábbi években több rossz ta-
pasztalat is volt. Magában a jelölések nem ilyen széles kör-
ben történtek, ami az egész munkára rányomta a bélyegét.
Lényegében a Bastrnák-Andruskó páros határozta meg a lé-
nyeges vonalakat, a függetlenek véleménye pedig szinte
egyáltalán nem érvényesült. Több olyan bizottsági tag is
volt, aki nem vett részt a bizottság munkájában, ezért a ha-
tározatképesség rendszeresen visszatérő gond volt. Nem
születtek minden esetben használható ajánlások, és gyakori
volt a személyes érdekek képviselete.

Most a posztok elosztásakor mindhárom fél érdeke ér-
vényesült, és a frakciók kijelentették, hogy felelősséget vál-
lalnak a jelöltjükért (figyelnek az aktív részvételére, nem
megfelelő hozzáállás esetén maguk cserélik le a jelöltet). Ígé-
retet tett arra is mindenki, hogy valóban szakértőket jelöl,
és jómagam hangsúlyoztam, elengedhetetlen, hogy a városi
ügyekben érintett emberek ne kerüljenek jelölésre. Ilyen
volt korábban az az eset, amikor egy bank igazgatója ült a
pénzügyi bizottságban, holott a városnak a legjobb pénzügyi
feltételeket kell kiválasztani a versengő bankok közül. 

Új Komárom született, mivel a szervek felállításakor nem
erőből született döntés, hanem hosszas tárgyalásokat kö-
vetően kerültek a posztok szétosztásra. A tárgyalások során
a Híd nem igazolta azt a gyanút, hogy a „fűrészelés” lesz a
csoport taktikája, mivel bár keményen, de konstruktívan tár-
gyaltak. Az MKP eredménye is sikeresnek mondható, bár a
párt soraiban vannak elégedetlen hangok. Ez azonban min-
den bizonnyal abból adódik, hogy a hosszú ideig egyedül
döntő csoportban furcsa érzést vált ki, hogy most ők lettek
a legkisebbek. Az elért eredményeik – például a város pénz-
ügyeinek a vezetése – jónak mondhatók, és összehasonlí-
tásként érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt négy évben
a függetlenek hat képviselővel labdába sem rúgtak, addig
most az MKP-s hatos kulcsszerepet játszik. A függetlenek is
elégedettek lehetnek, mivel most jelentős súlyt képviselnek,
szakítva a korábbi mostoha helyzettel.

Biztató előjelek ezek és jó alap egy olyan együttműkö-
désre, ahol a város van a központban, aminek senki nem le-
het az ellenzéke. Kemény feladatok várnak a testületre és
egy lesoványodott kassza. Olyan időszak áll előttünk, ami-
ből csak összefogva tud kikapálózni a város. És ezt egyelőre
mindenki belátta. Keszegh Béla, városi képviselő
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Folytatás az 1. oldalról
Az alkalmazottak perre vitték az

ügyet, hiszen meg voltak győződve
arról, hogy azonnali elbocsátásuk tör-
vénybe ütközött. Az egy évig húzódó
bírósági per a közelmúltban lezárult.
A bíróság a száz százalékban városi
tulajdonban lévő Viator Kft.-t elma-
rasztalta az ügyben, tehát a két alkal-
mazott elbocsátását törvénytelennek
minősítette. A bíróság egyben köte-
lezte a vállalatot a két alkalmazott visz-
szahelyezésére eredeti
mun- kahelyükre, elmaradt bérük ki-
fizetésére, valamint a perköltségek
megtérítésére. 

Az ügyben megkerestük Vörös
Magdolnát, az egyik érintett dol-
gozót, aki lapunknak el-
mondta: „A vállalat a
mai napig semmit
nem teljesített ve-
lünk szemben a
jogerős bírósági
döntés határo-
zataiból, tehát
sem elmaradt
bérünket nem
kaptuk meg,
sem pedig a visz-
s zahe lyezésünk
nem történt meg, an-
nak ellenére, hogy a ha-
tározat már december köze-
pén kézbesítve volt a válla-
latnak. A Viator Kft. igazga-
tónője, Dobai Katalin nem
hajlandó velünk kommunikálni,
ezért kénytelenek vagyunk ismét a
bíróság segítségét kérni, hogy ér-
vényt tudjunk szerezni a jogerős bí-
rósági határozatnak” – mondta el Vö-
rös Magdolna. 

Mi sem természetesebb, próbál-
tuk elérni Dobai Katalin igazgató-

nőt is, megadva a lehetőséget a ké-
nyes kérdés tisztázására, de minden
igyekezetünk ellenére, ez nem sike-
rült. Mivel a Viator Kft. száz száza-
lékban városi tulajdonban van, meg-
kerestük Anton Marek polgármes-
tert, aki az üggyel kapcsolatosan a
következőket mondta el lapunknak:
„Nagyon sok teendőnk mellett, ép-
pen erre a hétre terveztük be, hogy
közösen az igazgatónővel áttekint-
jük a Viator Kft. gazdasági helyzetét,
kinnlevőségeit  és kötelezettségeit.
Hallottam erről az ügyről, természe-
tesen többek közt ez is a megbeszé-
lés tárgya lesz. Amennyiben a válla-
latot jogerős bírósági határozat köte-

lezi a dolgozók
kártalaní-

tására,
úgy

az természetesen meg is fog történni
pontosan úgy, ahogy azt a határozat
kimondja” – mondta el Anton Ma-
rek. 

Az esetet tovább fogjuk követni,
annak folyamatáról, reményeink sze-
rint sikeres lezárásáról tájékoztatni
fogjuk olvasóinkat. -böröczky- 

Pert nyertek a Viator
Kft. alkalmazottjai 

Megalakultak 
a szakbizottságok 
Komáromban

Vörös Magdolna megdöbbenve vette
tudomásul a felmondást

Lövöldözés fényes nappal
Lassan úgy érezhetjük magunkat Komárom utcáin mint a vadnyugaton. 

Múlt héten pénteken délután öt óra után a helyi rendőrségre érkezett a
bejelentés, hogy lövöldöznek a víztorony környékén. 

Mint az kiderült, egy fegyveres férfi rontott be, egy, a víztoronyhoz közeli
zálogházba. Az elkövető eltakarta arcát, megérkezésekor kétszer is a boltba
lőtt. Az éppen szolgálatban levő eladólány megpróbált ellenállni, de hasz-
talanul, a támadó végül aranyékszerekkel és pénzzel távozott az Eötvös utca
irányába. Az incidensnek nincs sérültje, a harminc év körüli elkövetőt a
rendőrség keresi. b

A komáromi testület második ülése
is teljesen formálisra sikerült. A szé-
les konszenzusnak köszönhetően a
képviselők minden vita nélkül meg-
választották a szakbizottságok tag-
jait.

A második rendhagyó testületet
megelőzően több tárgyalás során az
egyes csoportok (11 Híd - 8 függetle-
nek - 6 MKP) megegyeztek a szakbi-
zottsági helyek elosztásáról. 

A képviselők még az alakuló ülésen
határoztak a hat szakbizottság megala-
kulásáról és az elnökök megválasztásá-
ról. Most minden bizottságba 11 to-

vábbi tag került.  A képviselői helyek
arányában a Híd összesen 31 bizottsági
tagot kapott, a függetlenek 23-at és az
MKP jelöltjei 18-at. Az alelnökök sze-
mélyéről még nem született döntés,
azonban a szakbizottságok az alelnö-
kök nélkül is megkezdhetik a munkát.

A széles konszenzust mutatta, hogy
minden bizottság esetén 11 helyre
pontosan 11 jelölt volt, és egyszerre
szavaztak a képviselők, nyílt szava-
zással az összes bizottsági tagról.

Anton Marek polgármester el-
mondta, hogy a két rendhagyó ülés
után az első rendes ülésre február 17-
én kerül sor.

Az egyes szakbizottságok tagjai:
Pénzügyi bizottság
Elnök: Győrfy László (MKP)
Benyó Zoltán (független)
Novosad Ramón 

(a függetlenek jelöltje)
Csicsó Péter (a függetlenek jelöltje)
Palacka Tomáš (a függetlenek jelöltje)
Konczer Lajos (MKP jelölt)
Csonka Lajos (MKP jelölt)
Hortai Éva (Híd)
Jágerská Alžbeta (Híd)
Molnár Marian (a Híd jelöltje)
Olláry Viktor (a Híd jelöltje)
Varga Zsuzsanna (a Híd jelöltje)

Városfejlesztési bizottság
Elnök: Bača Juraj (független)
Lopata Miroslav (a függetlenek jelöltje)
Bartal Zoltán (a függetlenek jelöltje)
Švec Miroslav (a függetlenek jelöltje)
Czíria Attila (MKP jelölt)
Kantha Mária (MKP)
Takács Péter (MKP jelölt)
Ifj. Bende István (Híd)
Mihály Marek (a Híd jelöltje)
Kurucz Csaba (a Híd jelöltje)
Nagy Tamás (a Híd jelöltje)
Sánta Béla (a Híd jelöltje)

Szociális ügyekért felelős bizottság
Elnök: id. Bende István (független)
Novák Tamás (független)
Molnár František 
(a függetlenek jelöltje)
Natasa Hosnédlová 
(a függetlenek jelöltje)
Brindzik László (MKP jelölt)
Hajabács Mária (MKP jelölt)
Tóth Péter (MKP)
Lengyel Tamás (a Híd jelöltje)
Litomericzky Krisztián (a Híd jelöltje)
Rigó Viliam (a Híd jelöltje)
Rafael Karol (a Híd jelöltje)
Borbély Koloman (a Híd jelöltje)

Iskolaügyi, kulturális 
és sportbizottság
Elnök: Héder Ágnes (Híd)
Gajdáč Ondrej (független)
Keszegh Béla (független)
Langšádlová Zuzana

(a függetlenek jelöltje)
Petheő Attila (MKP jelölt)
Dékány Gábor (MKP)
Kolek Zsolt (MKP jelölt)
Batta György (Híd)
Ipóth Szilárd (Híd)
Fehér Csaba (a Híd jelöltje)
Szőköl István (a Híd jelöltje)
Pézman Zoltán (a Híd jelöltje)

Környezetvédelemért és közrendért 
felelős bizottság
Elnök: Varga Tamás (Híd)
Zábojník Štefan (független)
Rosinská Mária (a függetlenek jelöltje)
Szaboová Alžbeta 

(a függetlenek jelöltje)
Horváth Igor (a függetlenek jelöltje)
Farkas Attila (MKP jelölt)
Horváth Kornél (MKP jelölt)
Tóth Péter (MKP)
Besztro József (a Híd jelöltje)
Zsemlye Gyöngyi (a Híd jelöltje)
Beke László (a Híd jelöltje)
Németh Ottó (a Híd jelöltje)

Idegenforgalomért és nemzetközi 
kapcsolatokért felelős bizottság
Elnök: Mácza Mihály (MKP)
Konštantin Glič (független)
Knirs Imre (a függetlenek jelöltje)
Kovács Dávid (a függetlenek jelöltje)
Kollár Zoltán (a függetlenek jelöltje)
Stubendek László (MKP jelölt)
Králik Róbert (MKP jelölt)
Cúth Csaba (Híd)
Bara Zoltán (a Híd jelöltje)
Berta Mátyás (a Híd jelöltje)
Békési Péter (a Híd jelöltje)
Mačicová Jana (a Híd jelöltje)
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Térjünk azonban vissza az au-
tóbusz-állomásra az ominózus
esethez, ahogy azt az utazni
akaró kisfiú, szüleinek elme-
sélte. Őt és osztálytársait, akik
szintén Keszegfalvára kíván-
tak utazni, sértő és megalázó
megjegyzésekkel leszállították
az autóbuszról azzal az indok-
kal, hogy a Gútára utazók
nem férnek fel a járműre, ha
a keszegfalviak elfoglalják a
helyeket(!?) „Milyen jogon
szállítják le őket, hiszen
ugyanúgy megfizették a vitel-
díjat, mint mások? És milyen
jogon hülyézik le a keszegfal-
viakat? Az autóbusz vezetője
ezt miért engedte meg, vagy

netán ő maga volt a kezde-
ményező?” – teszi fel jogos
kérdéseit a felháborodott
szülő. 

Megpróbáltuk felderíteni az
ügyet, bár a rövid szülői levél-
ben némi ellentmondás is fel-
lelhető. Azt ugyanis egy 11
éves kissrácnak mégis tudnia
kell, vajon az autóbusz veze-
tője, vagy valaki más pende-
rítette ki őt és társait az autó-
buszból? A másik oldal meg-
hallgatása után úgy néz ki
ugyanis, hogy nagy valószí-
nűséggel egyik sem. Mert-
hogy...

Nézzük azonban az Érsek -
újvári Autóbusz-közlekedési

Egy panasz nyomában 

Az utasok döntő többsége megértő
Egyik kedves olvasónk érdekes esetre hívta fel figyelmün-
ket a tömegközlekedésben. Gyermeke többedmagával na-
ponta utazik Keszegfalváról Komáromba, ahol az egyik
alapiskola diákja. Csakúgy mint minden nap, január 14-én
is a komáromi autóbusz-állomáson készült felszállni a kora
délutáni gútai járatra, amellyel naponta rendszeresen uta-
zik. Tudta, hogy szülei minden nap izgatottan várják ugyan-
abban az időben, merthogy egy 11 éves gyermek szülei
már csak ilyenek. Ha történetesen késett valamiért, a szü-
lőknek ilyenkor általában a legborzalmasabb forgatókönyv
jutott az eszébe, hiszen a szülői szeretettel együtt jár a
gyermekük iránt érzett aggódás is. 

Fekete Vince igazgató a saj-
tótájékoztatón felsorolta a
jubileumi év programjait,
terveiket. Beszámolóját tör-
ténelmi visszatekintéssel
kezdte, elmondta, hogy a vá-
rosban 1861. szeptember 12-
én kezdte meg működését a
zene-tanoda, melynek első
kinevezett tanára Vasvári
Kovács Ferencz lett. Hasonló
intézmények több nagyvá-
rosban is létesültek akkori-
ban, így rakták le a zeneok-
tatás alapjait.

Komáromban az egyre na-
gyobb létszámú intézmény
több helyszínen működött,
ezért volt nagy jelentősége a
főépület átadásának 1983-
ban. Fekete Vince felhívta a
figyelmet arra, hogy a 21. szá-
zadban ez az épület már nem
felel meg az oktatási-nevelési
körülményeknek. Több felújí-
tásra is szükség lenne, meg
kellene oldani a külső szige-
telést, a nyílászárók cseréjét,
illetve a fűtőrendszer
felújítása sem
odázható el. A
mozgáskorláto-
zottak szá-
mára nem
megoldott az
épület meg-
k ö z e l í t é s e
sem.

A 70-es évek-
ben a zeneokta-
táson kívül a kép-
zőművészeti szak is te-
ret kapott az intézményben,
majd az irodalom-dráma ta-
gozattal és a tánctagozattal
teljes szervezettségűvé vált.

A Művészeti Alapiskolának
1969-től kihelyezett osztálya
működik Ógyallán, ahol szin-
tén mind a négy szakot ok-
tatják.

Az intézmény vezetője által
felsorolt adatokból kiderült,
hogy a tanulók létszáma az
évek során fokozatosan nőtt, s
a 90-es évektől ezer fölötti lét-

s z á m m a l
működnek.
Jelenleg a
négy sza-
kon össze-
sen 1084
diák tanul,

így tulajdon-
képpen túl-

szárnyalják a
többi járás hasonló

intézményeinek diáklétszá-
mát.

A jubileumi év során szá-
mos előadást, koncertet és ki-
állítást szerveznek. Március-
ban a dunaszerdahelyi, az
ógyallai, a gútai és más part-
neriskolákkal készülnek kö-
zös koncertre. Júniusban a ta-
nulók év végi ünnepi műsorát
láthatják majd az érdeklődők,
s ekkor nyílik a végzősök tár-
lata is. A jubileumi évet októ-
ber 11-én, az iskola alapításá-

nak 150. évfordulója alkalmá-
ból rendezett nagyszabású
műsorral zárják, amelyre töb-
bek között a művészeti ber-
kekben alkotó volt növendé-
kek is meghívást kapnak.

Az ünnepségre készül el az
iskola 150 évét bemutató két-
nyelvű jubileumi évkönyv is.
Az év folyamán a gyermekek
számára fénykép- és irodalmi
versenyt hirdetnek, melynek
témája, hogy miképp látják
ők az iskola 150 évét.

Az év során kiállítják az is-
kolával kapcsolatos régi em-
léktárgyakat, fényképeket.
Készül a jubileumi plakett, to-
vábbá az emlékérem is, melyet
Körmöcbányán készítenek
majd el. Megszületett az iskola
régi-új emblémája, a jubileumi
év alkalmából pedig több rek-
lámtárgy is elkészül.

földes

Idén 150 esztendős 
a komáromi Művészeti Alapiskola

Fekete Vince, a komáromi Művészeti Alapiskola igazgatója

Folytatás az 1. oldalról

A helyzet ugyanis az, hogy
négy választási ciklus után,
amikor a választópolgárok
megtiszteltek szavazataikkal,
most nem jutottam be a vá-
rosi önkormányzatba. Ilyen-
kor az ember általában el-
gondolkodik és mérleget
von, mit csinált jól, és mit
rosszul. Bár rendelkezem
kellő önkritikával, nem gon-
dolom, hogy rosszul képvi-
seltem volna a gútai polgáro-
kat. Ennek ellenére nem
nyertem el a választópolgá-
rok bizalmát, s ebből azt a kö-
vetkeztetést vontam le, hogy
más területen sem élvezem a
bizalmat. Röviden, így jutot-

tam el döntésemig, bár sze-
retném még hozzáfűzni,
hogy nem a sértődöttség, in-
kább a csalódottság vezérelt
döntésem meghozatalában.
Számomra etikailag sem el-
fogadható – bár messzeme-
nően tiszteletben tartom a
választópolgárok ilyen dön-
tését –, hogy  választókörze-

temben egy nem egészen
makulátlan múlttal rendel-
kező képviselőnek szavaztak
bizalmat” - mondta el Nagy
Péter.

Valóban nem talál okot az
esetleges bizalomvesztésre a
választók részéről? – faggat-
tuk tovább az ex-elnököt.
„Mint mondtam, igyekeztem
legjobb lelkiismeretem sze-
rint képviselni a város lakóit,
de lassan azért előjönnek
dolgok, amelyek akár befo-
lyásolhatták is a polgárokat
döntésükben. Az is közre-
játszhatott, hogy sajnos, sok
emberben averziót vált ki, ha
valaki sikeres vállalkozó. Én
több mint 20 éve keményen

dolgozom, építem vállalko-
zásomat, amely szorosan ösz-
szefügg elektromérnöki ké-
pesítésemmel. Most talán
még több időt tudok szen-
telni a munkámnak” –
mondja el Nagy Péter. 

„Ez azt is jelenti, hogy a to-
vábbiakban semmiképp
nem kíván részt venni a szer-

Miért mondott le a Csemadok elnöke? 

Én továbbra is tagja vagyok 
a szervezet vezetőségének...
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Leleményesség, gyermekcsíny vagy kényszer? Az esetről
tudomást szerezve, egyöntetűen nem lehet megállapí-
tani. Egy azonban biztos, január 6-a reggelén nem kis

meglepetésben volt része annak a marcelházi hölgynek, aki
etetés helyett  kénytelen volt szembesülni azzal a ténnyel,
hogy ellopták kecskéjét. Zaklatottságában nem tehetett
mást, mint a lopást jelentette a rendőrségen. Pár napon be-
lül két 14 éves marcelházi fiatalt gyanúsítottak a lopással,
amit az érintettek be is ismertek. A kihallgatás során el-
mondták, a drótkerítést átugorva kerültek az udvarba, a
többi már simán ment. Kinyitották az ól ajtaját és kihúzták
a kecskét. A lopás csúcspontja az volt, hogy másnap a kecs-
két megölték, megfőzték és megették.

A tulajdonosnak ezzel 70 eurós kárt okoztak. A két fiatalt,
Pétert és Dávidot betöréses lopással gyanúsítják. Tettükért
elméletileg két évi szabadságvesztésre számíthatnak.

Arról nem kaptunk értesítést, hogy a marcelházi gazd-
asszony kecskéjét hogyan készítették el, annyi azonban ki-
derült, hogy az éhezés mindenre képes. (miriák)

Ellopták és megették a kecskét
Marcelháza

Egy panasz nyomában 

Az utasok döntő többsége megértő

vezet munkájában?“ – fag-
gatjuk tovább a volt elnököt.
„Szó sincs róla. Én továbbra
is tagja vagyok a szervezet ve-
zetőségének, és a jövőben is
úgy kívánok dolgozni a szer-
vezetért, hogy tovább tudjuk
vinni a sikereket, amelyeket
eddig elértünk. Nyolc év ke-
mény munkáját és sikereit
nem szabad csak úgy a fe-
jünk mögé dobni, mintha

meg sem történtek volna. Si-
került megmentenünk egy
gútai hagyományt, a Pün-
kösdi sortáncjárást, maga-
sabb szintre emelni a Szól a
nóta népdalestet, de meg-
alakítottuk a Kikelet nép-
tánccsoportot is, és ezek
nem kis eredmények. De a
képviselő-testület munkáját
is figyelemmel fogom kí-
sérni, hiszen gútai polgár va-

gyok, akinek fontos a város
további fejlődése. A válasz-
tási kampány alatt, de még
ma is egyesek hangzatos, vi-
lágmegváltó szavakkal győz-
ködték a választókat erről-
arról. Most itt a cselekvés
ideje, most kell igazán mun-
kával is megmutatni, ki az
igazi lokálpatrióta, és ki csak
szimpla szószátyár. Szinte
biztos vagyok abban, hogy
négy év múlva sokat fog vál-
tozni néhány polgár vélemé-
nye” – véli Nagy Péter. 

„Mint megszállott kultúr-
ember, megpályázza még va-
laha a Csemadok helyi szer-
vezetének elnöki tisztét?“ –
kérdezzük beszélgetésünk
végeztével. „Erre most nem
tudok válaszolni, mégpedig
azon egyszerű oknál fogva,
hogy frissek még az érzések
és tapasztalatok. Majd az idő
megmutatja, hogy mit köve-
tel meg a közérdek, mit tu-
dok én segíteni annak érvé-
nyesítésében” – mondta el
záróaktusként Nagy Péter
mérnök.

Böröczky József
A szerző felvétele  

Vállalat komáromi részleg-
vezetőjének, Justyák Alfréd-
nak válaszát az üggyel kap-
csolatosan feltett kérdé-
sünkre. „Az önök által hoz-
zánk eljuttatott panaszt
megvizsgáltuk, a Komárom
– Gúta – Ifjúságfalva –
Szímő helyközi járat gépko-
csivezetőjét közvetlen felet-
tese hallgatta meg az
ügyben. A gépkocsivezető
elmondta, hogy 2011. január
14-én, a 13.30 órakor induló
autóbuszon, már a kiinduló
állomáson 72 utas tartózko-
dott, miközben több Ke-
szegfalvára és Gútára utazó

személy még várt a felszál-
lásra. Arról nem beszélve,
hogy a hajógyári megálló-
ban további utasok vártak,
akik zömében szintén Gú-
tára utaztak. Szabály, hogy a
távolabbi célállomásra uta-
zók előnyt élveznek abban
az esetben, ha sok az utas.
Ennek a szabálynak értel-
mében járt el az említett já-
rat gépkocsivezetője is, ami-
kor megkérte a Keszegfal-
vára utazókat, szíveskedje-
nek megvárni a 14.00 órakor
induló járatot Ekel irányába,
amely áthalad Keszegfalván
is. Mindezt azért, hogy a gú-

tai utasok is hazajussanak.
A keszegfalvi utasoknak
ugyanis mindössze 30 per-
cet kellett várniuk a másik
járatra, míg az esetlegesen
lemaradó  gútaiaknak 70-et.
A gyakorlatban többször is
alkalmazzuk ezt az eljárást,
amihez  az utasok többsége
megértően viszonyul, hi-
szen megértik, hogy munka
után mindenki szeretne a
lehető legrövidebb időn be-
lül hazajutni. Ami az uta-
sok sértegetését illeti, az
érintett gépkocsivezető ezt
kategorikusan visszautasí-
totta. Ennek ellenére, fel-

hívtuk figyelmét az utasok-
kal szembeni, minden kö-
rülmények közt udvarias vi-
selkedésre és türelemre.
Amennyiben a közeljövő-
ben hasonló panasz ér-
kezne személyére, úgy belső
előírásaink szerint, hala-
déktalanul munkafegyelmi
eljárást indítunk ellene. Ez-
úton is szeretném meg-
kérni utasainkat, legyenek
továbbra is egymással szem-
ben megértők, így elkerül-
hetők lesznek a hasonló fél-
reértések. Mi továbbra is fi-
gyelemmel fogjuk kísérni
az ilyen és ehhez hasonló
eseményeket, hiszen fon-
tosnak tartjuk utasaink elé-
gedettségét szolgáltatása-
inkkal. Amennyiben mégis
előadódna újabb ok az elé-
gedetlenségre bármelyik
munkatársunkkal, úgy kér-
jük, minden félelem nélkül
vegyék fel a kapcsolatot vál-
lalatunkkal, hogy gyorsan
és a panaszos teljes meg-
elégedettségére rendezni
tudjuk az ügyet” – mondta
el a részlegvezető. 

-böröczky- 

Miért mondott le a Csemadok elnöke? 

Gyorskölcsön ingatlan fe-
dezettel, kezes és fizetés-ki-
mutatás nélkül. Egzekúció,
banki regiszter nem akadály. 

Tel.: 0918 870 684.
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Hangzatos előkampány
szlogen, azonban hála az
alapítók józan gondolkodá-
sának, nemcsak rétorikai fo-
gás lett a választások előtt
alakult tömörülés önmeg-
határozása. Azóta is tevéke-
nyek, odateszik magukat a
jó ügyek mellé, állást foglal-
nak kényelmetlen témák-
ban is, és részt vállalnak
közügyeket szolgáló jóté-
kony akciókban is.

A HellóGúta tömörülés
egyik képviselője, Forró Tibor
mérnök, sokak meglepetésére
bejutott a gútai önkormány-
zatba és azóta is határozottan,
merész fellépéssel végzi fel-
adatát, a sok támadás ellenére
is. Emellett a városi tanács
tagja és a frissen alakult ko-
sárlabda klub alapítója és el-
nöke. A másik jelölt Forgács
Attila volt, aki pár szavazattal
maradt le hogy bekerüljön a

testületbe, azonban így is ak-
tívan részt vesz a város éle -
tében.  A HellóGútát vádolták
már MKP szimpatizálással is,
viszont azt senki nem vitatja,
hogy szükség volt a fiatalok
aktív bekapcsolódására a vá-
ros közügyeit érintő dolgokba,
kérdésekbe. Ezért állt a cso-
port a Via Nova beiratkozási
programja mellé, 12 focilab-
dával jutalmazták a város leg-
fiatalabb focistáit a Super-
Nova pókerklub közreműkö-
désével, valamint megaján-
dékozták a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskolát egy nyomdával is.
Egy jogosan méltatlankodó
gútai lakos például azzal ke-
reste meg a fiatalokat, hogy
nem tudnának-e tenni vala-
mit a gútai posta nyitvatartási
ügyében, mely szerinte egyál-
talán nem szolgálja az ügyfe-
lek érdekeit. A fő ok, hogy
szombaton nem tart ügyfél-
szolgálatot a helyi posta. A
HellóGúta rögtön utána ér-
deklődött, a Szlovák Posta pe-

dig örült az észrevételnek és
ígéretet tett, hogy változtat a
gútai posta nyitvatartási ide-
jén. Lehet, egyesek számára
pitiáner dolognak tűnik a köz-
benjárásuk, másoknak vi-
szont sokat segítettek ezzel,
például azoknak, akik hétfő-
től péntekig dolgoznak.

Reméljük, ez a lelkesedés
nem szunnyad el a fiatalok-
ban, nem hagyják magukat a
kritikák által elkedvetleníteni,
és továbbra is józan gondol-
kodással, aktív képviselettel,
tenniakarással szolgálják a ne-
kik megszavazott bizalmat.

-csr-

Hollandiában meg-
szűnt a Boersma
család sportköz-

pontja, így lehetőség
nyílt az ottani sportsegé-
deszközök átszállítására,

felhasználására az újon-
nan nyílt gútai fitness
centrumban, mely a
Győri utca egyik poli-
funkciós épületében ka-
pott helyet. Sokan várták
már egy ilyen létesít-
mény kialakítását, hi-
szen hiánypótló sport-
központról van szó. Bár
eddig is üzemelt már ha-

sonló konditerem a vá-
rosban, azonban az új fit-
ness centrumban sokkal
korszerűbb kondigépek
biztosítják a megfelelő
edzést, nem utolsósor-

ban szakképzett edzők-
kel. Boersma úr Szabó
Tündét és Gál Dávidot
mutatta be a centrum
személyi edzőiként. 

Szabó Tündét már jól
ismerjük a Taiyó karate-
klub kiváló karatékája-
ként, Gál Dávidot pedig
végzettségéből adódóan
is abszolút erre a pozíci-

óra teremtették, hiszen
diplomás fitness és body
bilder edző. Arra a kér-
désre, hogy miért alakí-
totta ki ezt a sportköz-
pontot Gútán, azt vála-
szolta: „Mivel a környé-
ken telepedtünk le, és
mivel sportvér csörgede-
zik az egész család erei-
ben. Egész életünkben
sporttal foglalkoztunk,
idősebb bátyám judo
edző, fiatalabb bátyám
sportegyetemen tanít,
édesanyám feketeöves
bajnok, édesapám sajnos
már nem él. Tehát mi
nem tudunk mozgás,
sport nélkül élni. Eddig
is aktívan részt vettünk a
gútai karateklub éle té-
ben.

A Boersma fitness
centrum bemutatónap-
jára sokan eljöttek, aki-
ket nagy tisztelettel kö-
szöntött a tulajdonos, és
kifejezte abbéli remé-
nyét, hogy maximálisan
elégedettek lesznek
majd a központ  szolgál-
tatásaival. 

csr

HellóGúta – nem politikusok, tenni akaró gútai fiatalok

Forró Tibor mérnök és Forgács Attila

Megnyílt Gútán a Boersma
Sport fitness centrum
A gútai Taiyó karateklub támogatója, Hubert Boersma fitness centrumot nyi-
tott Gútán. A létesítmény kialakításában nagy segítségére volt Kiss Tibor, a ka-
rateklub vezetőedzője, mintegy köszönetképpen a vállalkozó eddig belé vetett
bizalmáért. Boersma úr családjaként is nevezhetnénk a Taiyó karateklubot, hi-
szen a sportolók mind ott voltak a bemutatónapként meghirdetett rendez-
vényen és szinte mindannyian részt vállaltak a létesítmény kivitelezéséből. 

A Dr. Viola Miklós, sebész szakorvos
és Dr. Máriási László, baleseti sebész
által létesített egészségügyi központ
megkapta a műtétekhez szükséges
működési engedélyt. Az egynapos
sebészeti beavatkozások elvégzésére
kialakított műtő Viola doktor úr el-
mondása szerint áprilisban kezd
majd üzemelni.

Az EU-s szabványok szerint kialakí-
tott operációs osztály igazán impozáns
és ami elhanyagolhatatlan tény, hogy
korszerű egészségügyi felszereléssel
látták el. De a műtőn kívül a központ

földszinti részén sebészeti rendelő és
röntgendiagnosztikai terem is műkö-
dik. Egyelőre még folyamatban van-
nak a tárgyalások az egészségügyi biz-
tosítóval, de rövidesen az egynapos
sebészeten belül az említetteken kívül
nőgyógyászati, fülorrgégészeti és plasz-
tikai műtétek is elvégezhetőek lesz-
nek. A központ nemcsak a gútai paci-
ensek ellátását végzi, hanem a kör-
nyékbeliekét is. Nem utasítanak el

senkit, aki akár távolabbról érkezik is,
hiszen ha bizalmat szavaznak a Gútán
rendelő orvosoknak, a Hippokratészi
eskü köti őket.

Az egészségügyi központ emeletén
helyezkedik el a Kis-Duna Panzió, azaz
egy idősek számára kialakított otthon.
Tizenegy fős személyzet szolgálja a 28
lakót, ami ebben az esetben a panzió
teljes kihasználtságát jelenti. A Kis-
Duna Panzió nyár óta nyújt otthont
azok számára, akik azt igényelték és a
vezetőség a személyzettel igyekszik
minél attraktívabb programokkal szol-
gálni az idősek számára. Nagyon jó

kapcsolatot ápol a Kis-Duna
panzió a városi nyugdíjasott-
honnal, erről árulkodnak a
közös látogatások, kultúr-
programok, teadélutánok.

Viola Miklós doktor úr
amellett, hogy rendel Gútán,
a komáromi kórházban, lel-
kesen beszélt a terveiről, a
műtétekről, szinte gyerme-
keként gondoskodik az in-
tézmény gördülékeny mene-
téről. Nem mellőzhetetlen

tény, hogy nem kis anyagi befektetés-
sel járt a központ felépítése, felszere-
lése. A sebészdoktor a mostani vá-
lasztásokon mandátumot szerzett,
azaz önkormányzati képviselőként is
szolgálja majd a lakosság érdekeit,
amit a szociális-, lakás- és egészség-
ügyi bizottság elnökeként meg is te-
het, hiszen számára ez a terület igazán
testhez álló feladat.

csóka

Megkezdődhetnek
a műtétek Gútán
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Munkakör / beosztás / munkaadó Állások Elérhetőség

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERA-
TÍVA POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4 Életrajz 

a czetmayerova@koop.sk 

Fodrász/nő, SR, Viola Sukola, Pribeta 1 0907721008

Masszőr, SR, MAGNÓLIA – Zariade-
nie sociálnych služieb, Hurbanovo 1 035/7602582

Tésztagyári dolgozó, SR, ANTONELLA
s.r.o. Veľké Kosihy 1 035/7794137

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT
spol.  s r.o. Zlatná na Ostrove - Ontopa 7 0650440123

Rehabilitációs munkatárs, SR,
DETSKÝ DOMOV Komárno 1 035/2433012

Segédmunkaerő, Mesto Komárno 
6 hónapos munkaviszony ! 20

Válogatás 2011 február 16-án, 9,00 óra-
kor a munkahivatal nagy ülésterme.
Komárno, Župná 15, feltétel: min. 3
hónapos nyilvántartott munkakereső!

Asztalos, SR, Vojtech Bagin,
Svätý Peter 1 0908120851

Varrónő, SR, Ladislav Gunda SERVICE, KN 25 0905794444

Varrónő, SR, KOM-POLSTER s.r.o., 
Komárno, Nová Stráž 20 035/7852033

Varrónő, SR, EUROOBUV spol. s r.o., KN 10 035/7900411

Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. KN 5 0915069526
Telemarketinges munkatárs, SR, ME-
DIFIT SLOVAKIA s.r.o., Komárno 5 035/7733832

Tehergépjármű-vezető / állványozó, SR,
REKUNST s.r.o. Hurbanovo – Pavlov Dvor 1 0905964514

Tehergépjármű-vezető, SR, Ivan Vajai
– CLAUDIA TRANS, Kolárovo 2 0905457501

Tehergépjármű-vezető, SR, TERRAVIA
s.r.o. Komárno 12 035/7742015

Specializált egészségügyi nővér, SR,
ADOS POMOCNÁ RUKA Komárno 1 0918188319

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o.
Komárno 3 Kérvény és életrajz postán: 

Komárno, Mederčská 39 

Gyártósori dolgozó, SR, DEVIKA s.r.o.
Svätý Peter, ul. Školská

22
ebből 11 –
40% feletti
rokkant-

nyugdíjas

035/768200
40 % feletti rokkantnyugdíja-
sok részére is. Életrajz levél-
ben, fel kell tüntetni a csök-
kentés mértékét !

állásajánlatoK járásUnKBanAz a legjobb, ha anyanyelvükön tanulnak
A Via Nova Ifjúsági Cso-
port és az Anyanyelvün-
kért Polgári Társulás idén
is megszervezte Beiratko-
zási körút elnevezésű ak-
cióját, melynek egyik
megállója már hagyomá-
nyosan Nagymegyer vá-
rosa volt. 

Rendezvényeikkel a szlo-
vákiai magyar szülők fi-
gyelmét szeretnék felhívni
arra az egyszerű tényre,
hogy magyar ajkú gyere-
keknek az a legjobb, ha szü-
leik magyar iskolába írat-
ják őket, ha a tudást anya-
nyelvükön sajátíthatják el.
Viszont a szlovákiai magyar
szülők mintegy egy ötöde
nem magyar alapiskolába
íratja iskolaköteles cseme-
téjét, gyakran azzal érvelve,
hogy így gyerekük a jövő-
ben majd jobban tud érvé-
nyesülni az életben. 

A nagymegyeri művelő-
dési otthonban január 20-
án megtartott rendezvé-
nyükön arra is ráirányítot-
ták a megjelent felnőttek
figyelmét, hogy már az
óvoda megválasztása is je-
lentősen kihat arra, hogy
végül a szülők milyen ta-
nítási nyelvű alapiskolába
íratják a gyerekeket. Az

esemény helyszínén és a
hozzáférhető kiadványok-
ból a részvevők azt is meg-
tudhatták, hogy a szlová-
kiai magyar közélet ismert
személyiségei miért a ma-
gyar tanítási nyelvű alap-
iskolák mellett teszik le
voksukat.

Kovács Zoltán 
fotó: Kovács Zoltán 

Az iskolaköteles magyar ovisok egy rövid műsorral is be-
mutatkoztak

Több gyerekre számítottak
A 8805 lakost számláló csallóközi város
egyetlen magyar alapiskolájába 44 isko-
laköteles gyereket írattak be szüleik. A
Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola január 22-én tartotta meg ját-
szóházzal egybekötött beiratkozási dél-
előttjét az intézmény hátsó épületében. 

Amíg a szülők a hivatalos formaságo-
kat intézték, addig a gyerekekkel az alap-
iskola pedagógusai foglalkoztak. A játszó-
házzá alakított osztályokban rajzolás, arc-
festés, álarcok készítése, az ugri-bugri sa-
rokban pedig torna várt a kicsikre.
Miközben a logikai játékokkal az intéz-
mény a gyerekek fejlettségi szintjét is fel-
mérte. 

Forró Zsuzsa gyógypedagógus szakmai
tanácsokkal állt a szülők rendelkezésére.
„Az már most eldőlt, hogy a beíratott apró-
ságok közül hatot csak az ún. 0. osztályba
kértek szüleik. Így szeptembertől a többi
38, illetve a mostani 0. osztályból érkező to-
vábbi 10 gyerek lesz kiselsős” - mondta
Buzgó Éva igazgatóhelyettes, akitől azt is
megtudtuk, hogy még várnak néhány gye-
reket. A leendő kiselsősöket február 15-ig
lehet beíratni az iskola titkárságán.

K.Z.

Nemzetközi női teremtornát ren-
deztek január 22-én a nagyme-
gyeri városi sportcsarnokban.

Három csallóközi csapaton kívül
egy magyarországi együttes, Ba-
konyszentkirály is részt vett a foci-
eseményen, a későbbi tornagyőz-
tes alistáliak csak egy góllal verték
magyarországi ellenfelüket. A 2 x 10
perces találkozókon mindenki min-
denkivel megmérkőzött, Zsemlye Dezső
alistáli edző védencei végül magabiztosan
hódították el a tornagyőzelemért járó ku-
pát, ugyanis mindhárom meccsükön
győzni tudtak, soraikat az Ausztriában fut-
ballozó Bíró Alexandra is erősítette. 

A többi női csapat között a sorrendet
csak a gólkülönbség döntötte el. A komá-
romi járásbeli tanyiak ugyan az utolsó he-
lyen végeztek, de a 2.-4. helyek sorsáról
csak a gólkülönbség döntött. Eredmé-
nyek: Alistál – Bakonyszentkirály 2:1, Tany

– Egyházgelle 1:2, Alistál – Tany 3:0, Ba-
konyszentkirály – Egyházgelle 1:0, Alistál
– Egyházgelle 3:1, Bakonyszentkirály –
Tany 0:1 Végső sorrend: 1. Alistál 9 pont
(8:2-es gólarány, +6-os gólkülönbség), 2. Ba-
konyszentkirály 3 (2:3, -1) 3. Egyházgelle 3
(3:5, -2), 4. Tany 3 (2:5, -3)

kozo

A tanyi hölgyek is játszottak 
a nagymegyeri focitornán

A zöld mezes alistáliak 3:0-ra verték 
a kékben játszó tanyiakat
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Amegvalósuló projektet be-
mutatták a sajtó képviselői-
nek. Keszegh István polgár-

mester köszöntötte a megjelent
vendégeket: Vasi Emmát, a komá-
romi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség igazgatóját, Musicz Lászlót, a
tatai Által-ér Fejlesztési Szövetség
munkatársát és Lelkes Gábort, a
projekt kidol-
gozóját,
a k i

elmondta: „A határon átnyúló kör-
nyezetvédelem azon területek közé
tartozik, melyet bármely határtér-
ség esetében csakis magas szintű
együttműködés keretein belül le-
het kezelni, közös stratégia kidol-
gozásával és összehangolt tevé-
kenységek végrehajtásával. A pro-
jekt célja, hogy növekedjen a há-
rom tó öntisztító képessége. A
projektet kíséri majd tájékoztató
kampány mindkét oldalon és
egyéb támogató tevékenységek is.
A megvalósításra Martos község
383 034,61 az Által-ér Szövetség 30
135,90 euró támogatást kap az Uni-
ótól. A kormány társfinanszírózása:
Martos 45 062,90, az Által-ér 5
318,10 összesen 50 381,00 euró. A
községnek 22 531,45, az Által-érnek
1866 eurós önrészt kell biztosítani.
A projekt teljes összege így 487
948,96 euró. 

A projekt beruházási oldalán a
falu közepén található három tó
(Héder-tó, Horváth-tó, valamint a
Kis-tó) öntisztítóképességét állítják
vissza. A létesítménynek vízgaz-
dálkodási jellege lesz. A vízterület
mélyítésével meggátoljuk a vizek
szokatlanul nagy felmelegedését,
így növekedne a víz oxigéntartalma. 

A partnerek a projekt során meg-
osztják tapasztalataikat egymás-

sal, mely tovább mélyíti a két
régió közti együttműkö-

dést. Maga a közösség
nem rendelkezik a

szükséges know-how-
val a természetvéde-
lem, illetve a környe-
zetvédelmi és építő-
ipar területén, már-
pedig ezek a
kompetenciák elen-
gedhetetlenek a pro-

jekt kivitelezése során.
Éppen ezért létfontos-

ságú magyarországi szak-
értők - az Által-ér Vízgyűjtő

Helyreállítási és Fejlesztési Szövet-
ség bevonása. A magyar partner
gazdag tapasztalatokkal rendelke-
zik a természet megóvását illetően.
A projekthez kapcsolódó tevé-
kenységek úgy vannak igazítva,
hogy valamennyi partner részt vál-
laljon a munkálatokban“. 

A projekt megvalósítása terület-
rendezés szempontjából is előnyös
lesz, mivel kialakulhat egy pihen-
tető terület Martos községben. A
pályázat megfelelő feltételeket biz-
tosít Martos község számára a rek-
reáció alábbi formáinak fejlődését
illetően: kerékpárturizmus, vidéki
turizmus, tradicionális lovaglás,
sportok, agrár-idegenforgalmi lé-
tesítmények, mindennapi rövid ki-
kapcsolódás, kertészet, borászat,
gasztronómiai turizmus. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Januártól új polgármestere van Ifjú-
ságfalvának. A novemberi helyhatósági
választáson a lakosság úgy döntött,
hogy Gönczöl Gabriellának szavaz bi-
zalmat. 

Az újonnan megválasztott polgár-
mesternőt a napokban megláto-
gattuk, hogy érdeklődődjünk az

idei tervekkel, célkitűzésekkel kapcso-
latban. „Legfontosabb eseményként em-
líteném meg a kultúrház tetőrészének a
befejezését, a temető ravatalozójánál tör-
ténő munkákat, valamint a volt iskola-
óvoda épületének bérlakásokká történő
átépítését. Ezek a legsürgetőbb teeendők
az idei évben“ – mondta a falu polgár-
mesternője. 

A beszélgetés során kiemelte, hogy le-
hetőség nyílt a helyi focicsapat újjászerve-
zésére. Tudvalevő, hogy Ifjúságfalván a
nyolcvanas években egy jól működő lab-
darúgócsapat ténykedett, figyelemreméltó
eredményekkel. „Szükségesnek tartom a
nyugdíjasklub működésének fellendítését
– hangsúlyozta a falu polgármester asszo-
nya, majd a továbbiakban a következőt
mondta: „Több fiatal is érdeklődött nálam,
hogy szívesen segítenének a faluszépítés-
ben. Jóleső érzéssel töltött el, hogy ezek a fi-
atalok szívükön viselik, hogy tegyenek va-
lamit a falujukért. Ez mindenképpen di-
cséretes. Természetesen ezekre a brigá-
dokra minél hamarabb sort kerítünk. A
képviselő-testületben különböző bizottsá-
gok alakultak, élükön egy-egy képviselővel,
akiknek fő feladatuk, hogy a felmerült
problémákat kellő szakértelemmel orvo-
solni tudják. Minden egyes megbízottnak
külön területe van, ez a személy főleg a szá-
mára kijelölt területtel foglalkozik, és ezért
felelős“ – nyilatkozta a falu vezetője. 

Távlati terveinkben szerepel a falu Kis-
szigeti részén levő utak felújítása, persze
bent a faluban is léteznek olyan utcák,
melyekre már ráfér a felújítás. Az anyagi
forrásaink nem valami fényesek, de mi
megpróbálunk mindent, hogy Ifjúság-
falva is szép környezetű település legyen.
A nyár folyamán szeretnénk megren-
dezni a hagyományos sportdélutánun-
kat, amely igen népszerű volt a lakosság
körében – mondta végezetül a falu új
polgármester asszonya. -pint-

revitalizálják 
a martosi tavakat

Polgármestercsere
Ifjúságfalván

Közben az épület egyre
csak amortizálódott,
így 2009 októberében

a helyi önkormányzat pá-
lyázatot írt ki a létesítmény
eladására. Nem kellett so-
káig várni az első vevőre.
Két hónap múlva a Centrál
n.o. részéről mutatkozott ér-
deklődés, akik egy Idősek
otthonát álmodtak meg a
régi óvoda rekonstrukciójá-
ban. A munkák nagy ütem-
ben folynak, és megbízható
források szerint az idén már
üzemelni is fog. 

A 126 férőhelyes, há-
romszintes épületet a TO-
NEX Kft. ügyes kezű mun-

kásai alakítják át. Varjú
Éva polgármesternő el-
mondása szerint örül an-
nak, hogy egy ilyen épület
lesz a faluban. Annál is in-

kább, mivel 2013-tól min-
den egyes község köteles
lesz bebiztosítani egy eh-
hez hasonló létesítményt
saját településén. -pint-

A múlt század nyolcvanas éveinek végén épült az aranyosi óvoda, amely hosszú
éveken keresztül szolgálta a falu legkisebbjeit. Az idő azonban kikezdte az épü-
letet, és az állaga 2003-ra olyannyira megromlott, hogy az egész tetőrésszel,
amely 900 négyzetmétert ölelt fel, egyre nagyobb problémák voltak. A kiadós eső-
zések folyamán napirenden volt a beázás, mely által állandóan romlott az épület
szigeteltsége is. Így a kétemeletes épületben csak az alsó szinten folyt az iskolára
való felkészítés. Időközben annyira elhasználódott az épület, hogy közös döntés
alapján az óvoda a helyi iskola újjáépített napközijébe költözött.

Martos Község a tatai Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési
Szövetségért közhasznú alapítvány közreműködésével 2010. novem-
ber 1. és 2011. október 30. között valósítja meg a „Martosi tavak - Mar-
tovské jazerá“ című közös pályázatát, amely a Magyarország - Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013 keretén
belül kerül kivitelezésre.

Csallóközaranyos

Idősek otthona épül



Megtalálták a megoldást a hajó-
kikötő építésének előfinanszí-
rozására, így a szerződés alá-

írását követően kiírhatják a közbeszer-
zést a kivitelező kiválasztására. A két
település még 2008-ban nyújtotta be
tervezetét és 800 ezer euró pályázati
pénzt sikerült lehívniuk. 500 ezer jut a
magyarországi, 300 ezer a szlovákiai ol-
dalra. A kivitelezésre  két év áll rendel-
kezésükre. Ennek megfelelően négy fé-
léves szakaszra osztották fel a munká-
latokat. Így az egész összeg egynegyedét
veszik fel hitelként. Miután felhasznál-
ták, kérik a refinanszírozását.

2013 nyár végére tehát ismét komp
közlekedik Lábatlan és Karva között. A

ma már test-
vértelepülés Lábatlan és Karva egy ki-
lométerre fekszik egymástól, száraz-
földön azonban 50 km a távolság.

A jó hangulatú találkozó második
részében előadás hangzott el a dunai
hajózás lehetőségeiről Budapest és
Pozsony között. Szó volt az öko-, zöld-
turizmusról valamint bemutatták az

Ister-Granum Eurorégiót, a Három Fo-
lyó Régióját. Előadások hangzottak el
a borturizmusról, a kerékpárutak és a
kompjárat kapcsolódása adta turisz-
tikai távlatokról. A Duna Stratégia né-

ven ismertté vált nagyszabású prog-
ram jövőjéről is fontos információk
birtokába jutottak a a konferencián
résztvevők. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Az
„Együttműködés határok

nélkül - Partnerség a jobb határátke-
lés érdekében“ című programban Lábatlan

és Karva önkormányzata vesz részt. A nyitó-
konferenciát csütörtökön (január 20.) tartották a
lábatlani Gerenday Közösségi Házban. A részt-

vevőket Dinnyés István Lábatlan, illetve
Duka Gábor Karva polgármestere 

köszöntötte. 

a kikötő átadását 2013-ra tervezik lábatlan és 
Karva között 
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www. HORMI .sk

AkcIA !  15 eur 
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno 
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

A révkikötő látványképe

VonóhorGok - SzAkSzerű SzereléS
UtánFUtók - SzerVIz éS kölcSönzéS

Tel.: 035/��20 0��, mobil: 090� �30 0�3
Holt-Vág 5, 9�5 01 Komárno

Nyitva: hé-pé. �.30 - 12.00 ebédszü. 12.30 - 1�.00

Fiatalos lendülettel és energiával
cselekedni a településért
Izsa község történetének leg-
fiatalabb polgármestere, Do-
min István lapunk megkere-
sésére a településen folyó vál-
tozásokról, pályázati lehető-
ségekről és a terveiről
tájékoztatott. 

Nyolcévnyi önkormányzati
képviselői munka után az
MKP színeiben kellő támoga-
tással a háta mögött lett a falu
polgármestere. Elmondta,
hogy fiatalos lendülettel és
energiával kívánja a közt szol-
gálni. Céljai között szerepel a
megkezdett programok befeje-
zése, illetve további pályázati
pénzek lehívása a falu szá-
mára. „Mivel nincs ipari zó-
nánk, ezért a vidéki turizmus
lehetőségeit szeretnénk ki-
használni, továbbá nagyon fon-
tos a falu infrastruktúrájának a
fejlesztése is”- vázolta fel a táv-
lati terveket.

A faluban a csatornahálózat
bővítése végett mindenképpen
szükséges a víztisztító állomás
bővítése, s a mára már elavult
közvilágítás felújítását is meg
kell oldani. Mindkét fejlesztés
végett pályázatot adott be a
falu.  A településen jelenleg fo-
lyik egy nagyobb beruházás,
mégpedig a modern falu- és
kultúrközpont építése. A falu-
központ terve és maga az épít-
kezés még az előző polgár-
mesterek idején kezdődött, az
átadásra azonban a tervek sze-
rint idén kerül sor. Az új épü-
letbe kerül majd át a községi
hivatal, valamint a helyi civil
szervezetek is kapnak egy-egy
helyiséget.

A korábban felépült két bér-
lakásos épületegység és a régi
tanítói lakások felújítása után
most adták be a kérvényt egy

nyolc egységes szociális lakás
felépítésére. A polgármester bí-
zik abban, hogy sikeres lesz a
pályázat. 

A polgármester továbbra is
fontosnak tartja az alapiskola
és óvoda támogatását, s örül
annak, ha a szülők a helyi in-
tézményekbe íratják be gyer-
mekeiket.

Jó hír a családok számára,
hogy az egészségügyi központ
melletti kihasználatlanul álló
területen egy megnyert pályá-
zatnak köszönhetően a közel-
jövőben szabadidőpark kiala-
kítására lesz lehetőség. Gör-
korcsolyapálya, asztalok és pa-
dok, kisebb pódium és egy
mobil nézőtér elhelyezését ter-
vezik itt. A projekt érdekessége,
hogy a pénzt ugyan megnyerte
a falu, de a kivitelezést a falu la-
kosságának kell elvégeznie, 
vagyis a program célja, hogy
jobban összekovácsolja az em-
bereket. A tervek között szere-
pel továbbá egy univerzális
sportpálya létesítése is, amely-
lyel kapcsolatban szintén pá-
lyázatot nyújtott be a falu.

Bár ezt a választási ciklust a
spórolás jellemzi majd, azért a
közbiztonság növelését priori-
tásának érzi a polgármester.
Terve a valaha működő köz-

ségi rendőrség felújítása, mely-
nek legalább kéttagúnak kel-
lene lennie.

Domin István a fejlődés le-
hetőségét a vidéki turizmus-
ban látja, de véleménye szerint
nem elég a faluba csalni a ven-
dégeket, hanem mutatni is
kell számukra valamit. Jelen-
leg több sikeres pályázatot is
megnyert a falu, s ezek mind a
turizmus fellendítését szolgál-
ják. Egyik pályázat a kialakí-
tandó múzeummal kapcsola-
tos, amelyet a régi óvoda épü-
letében terveznek. Ebben a pro-
jektben a község partnere a
magyarországi testvértelepülés,
Almásfüzitő. A turizmussal
kapcsolatos a másik sikeres pá-
lyázat is, amelynek köszönhe-
tően a falu anyagi támogatást
kapott korabeli római öltöze-
tek elkészítésére. Az elkészülő
férfi, női és gyermek öltözetek
valószínűleg hozzájárulnak
majd a római katonai tábor, a
Leányvár népszerűsítéséhez. 

A község bekapcsolódik to-
vábbá a Regionális Fejlesztési
Iroda által tervezett Dunai hét-
vége programba, mely szerint a
környékre kíváncsi turisták egy
napot Izsán, a Leányvárnál töl-
tenének el. Ebben a projektben
nagy szerepet kapnának a falu
társadalmi szervezetei is.

„A projektek dokumentáció-
jában hatalmas szerepet vállal
Dittel Tibor  hivatalvezető” –
hangsúlyozta ki a polgármes-
ter, majd hozzátette, hogy
munkatársai részéről nagy se-
gítséget kap.

„Távlati célokat csupán egy-
séges közösséggel és működő-
képes önkormányzattal lehet
elérni” – mondta ki végül a
kulcsmondatot a polgármes-
ter. földes
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A Via NOVA ifjúsági csoport
és az Anyanyelvünkért Pol-
gári Társulás égisze alatt
már negyedik alkalommal
valósul meg a Beiratkozási
körút.

Ebben a tanévben novem-
ber 26-ig lehetett jelentkezni,
hogy össze tudják állítani me-
netrendjüket. A több mint 30
jelentkező intézménybe 2010
decemberében és 2011 január-
februári hónapjaiban látogat-
nak el. Járásunkban elsőként
Naszvadra még decemberben
érkeztek, januárban pedig el-
sőként Szentpéterre, majd
Madar, Gúta, Ekel és Ógyalla
következik.

Madaron az Édes Gergely
Alapiskolában került sor a ta-
lálkozóra.  Édes Zsófia énekét
követően Szász Veronika igaz-
gatónő köszöntötte a megje-
lent vendégeket, Cseri Ilonát
és Recska Laurát, a megjelent
szülőket, ovisokat és a peda-
gógusokat. Kiss Réka, az is-
kola névadójától szavalt verse
és az ovisok rövid műsora
után Cseri Ilona köszöntötte a
szülőket és a gyermekeket,
majd míg ő a szülőkkel való

beszélgetést vezette addig se-
gítője, Recska Laura a gyere-
kekkel játszott. 

Az anyanyelven folyó isko-
lába való beiratkozásért foly-
tatott országjáró kampány so-
rán kiderült a magyar szülők

több mint 80 százakéka
tudja, hogy azzal tesznek leg-
többet gyermekükért, ha ma-
gyar iskolába iratják őket. A
gyerekek itt tudják leggyor-
sabban és legalaposabban
megszerezni a szükséges tu-
dást, itt tudnak legkönnyeb-
ben barátokat szerezni.  Még-

sem minden magyar szülő
tesz így. Nem elég azonban
csak az iskolákról beszélni,
hiszen tudjuk, az óvodavá-
lasztás nagyban befolyásolja
a választott  alapiskola taní-
tási nyelvét.  Nem lehet elég

korán kezdeni az erről szóló
beszélgetést a szülőkkel. 

A kampány során egy
DVD-t is készítettek, összeál-
lításukban ismert személyi-
ségek szólaltak meg. 

(miriák)
A szerző felvétele

Az alapszervezet megemlékezett a Csemadok megalalkulá-
sának 60. évfordulójáról a községben. Lajos András elnök ve-
zetésével biztosított az a megfontolt, gazdag tevékenység, mely
a következő években is folytatódni fog. A szervezet és tevé-
kenységük  magvát a jövőre 40 éves Vadvirág folklórcsoport tag-
jai alkotják. 

Az elmúlt évben is megemlékeztek az 1848-as szabadságharc
évfordulójáról, majd a magyarországi Ete községben részt vet-
tek a bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválon. A csoport
még márciusban fellépett testvértelepülésükön, a süttői Bor-
versenyen. Június 4-én ismét Süttőbe kaptak meghívást, a tri-
anoni megemlékezési ünnepségre. A gútai szervezők felkéré-
sének is eleget tettek és felléptek a gútai malomnál tartott ün-
nepségen. Júliusban  ismét Magyarországra szólt a meghívásuk,
ezúttal Osliba – a falunapi ünnepségre. Természetesen a Ko-
lozsnémán megtartott Járási Dal- és Táncünnepélyről sem hi-
ányozhattak.  Az augusztusban megtartott Szent István-napi ün-
nepségnek is állandó fellépői közé tartoznak a községben. A Ké-
ménden megtartott szüreti ünnepségen is bemutatták a Szü-
ret a Mocsolyán c. műsorukat, amely végigköveti a szőlő
megmunkálását a nyitástól kezdve egészen a szüretig. Az el-
múlt évet az október végén megrendezett nyugdíjas-napi fel-
lépésük zárta.  

Külön szeretnék említést tenni Lajos Andrásról, aki 34 éve el-
nöke a helyi Csemadok szervezetnek, és szinte a  kezdettől
fogva oszlopos tajga. Szervező munkájával segíti Szegi Ilona
munkáját. Neki köszönhető az évenként megrendezendő ba-
tyubál, valamint a nótaest megszervezése. 

A dunamocsi alapszervezetnek nincs miért szégyenkeznie,
hiszen az ország egyik legjobb  szervezetei közé tartozik. Leg-
főbb problémájuk, hogy kissé elöregedett a csoport. Az utóbbi
években sikerült iskolás gyermekeket a csoport munkájába
bevonni. Remélik a fiatalok a csoportban folyó hagyományőrző
munkát megkedvelik és a többi fiatal számára is vonzóvá teszik. 

(miriák)
Lajos Ilona felvétele

a Beiratkozási körút 
ismét turnézik

Értékeket
őriznek

Madar
Dunamocs

A Csemadok Dunamocsi Alapszervezete az elmúlt évben is
rendkívül sokrétű tevékenységet folytatott és a község jó hír-
nevét tovább öregbítette itthon és külföldön egyaránt. 

Nagy sikerrel szerepeltek a gútai malomnál megrendezett
fesztiválon is

Az ovisok rövid kultúrműsorral köszöntötték a beíratkozási
körút jelenlévőit

A Duna vízállásának szintje
normális állapotban Komá-
romnál 300–310 cm. Azonban
1965. június 15-én a Duna víz-
szintje elérte a 792 cm-t. Pat
és Zsitvatő között a gát nem
bírta tovább tartani a hatal-
mas víztömeget és átszakadt.
Rövid idő elteltével már Pa-
tot, Izsát, Marcelházát, He-
tényt, Gyulamajort fenyegette
az ár. Azonnal el kellett kez-
deni a falvak kiürítését. A víz
már aznap a délelőtti órákban
elérte Izsát, és másnap elön-
tötte a Komáromból Érsekúj-
várba vezető utat, a Komá-
rom–Ógyalla közti útszaka-
szon le kellett állítani a vasúti

forgalmat is. A pati
gátszakadás következté-
ben a Duna vizének
szintje Komáromnál ide-
iglenesen, 1965. június
16-án 794 cm szinten
megállapodott. De más-
nap, amikor a vízszint már
elérte a 801 cm-t, bekövetke-
zett az, amitől az Alsó-
Csallóköz lakossága le-
ginkább rettegett. A
Duna vize Kulcsod és
Csicsó között kb. 160 méter
hosszúságban átszakította az
elázott gátat. A kb. 18 méteres
szakítás néhány óra alatt kb.
250 méterre hosszabbodott.

A Csicsó feletti és Pat alatti

Az 1965-ös árvíz emlékműve
Pat

Az 1965-ös árvíz emlékműve a Ko-
márom–Párkány főútvonal mellett

Látnivalók – érdekességek

Fellépők:
1. Tűzvirág énekkar (Ekecs)
2. Egyházi asszonykórus (Lakszakállas)
3. Jácint asszonykórus (Lakszakállas)
4. Csinibabák - mazsorett táncosok 

(Lakszakállas)
5. Apáca show tánc (Lakszakállas)

6. Mamma mia tánc (Lakszakállas)
(A fellépők listája folyamatosan frissül)
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!
infó: dominikbeke.meu.zoznam.sk/magyar/

További információ: 
Nagy Marika és a szilasi Vöröskereszt 

jótékonysági rendezvény Beke Dominik megsegítésére

szakításon kb. 1,2 millió köb-
méter víz ömlött ki. Egy–más-
fél hónapig a falu csendesen
feküdt a hullámsírban.

Kép és szöveg:
miriák

2011. február 12. • 15:00 - 18:00, helyszín: Szilas, Kultúrház

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil
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1. díj: luxus hajókirándulás + egyéves DELTA előfizetés
2. díj: plazma TV 107’ + egyéves DELTA előfizetés
3. díj: sarok ülőgarnitúra + egyéves DELTA előfizetés
4. díj: kirándulás (8 nap, félpanzió, 1 fő részére) + egyéves DELTA előfizetés
5. díj: videokamera + egyéves DELTA előfizetés
6. díj: ebédlőfal + egyéves DELTA előfizetés
7. díj: hosszú hétvége (1 fő részére) + egyéves DELTA előfizetés
8. díj: fényképezőgép + egyéves DELTA előfizetés
9. díj: babzsákfotel + egyéves DELTA előfizetés

10. díj: színházlátogatás Budapesten (busz, vacsora 1 fő részére) 
+ egyéves DELTA előfizetés

Mit nyerhet velünk?

A sorsolással egybekötött nyereményjátékunkban az vehet részt, aki:
- legalább 100 € értékben üdülést vásárol: Pepita tours, 945 01 Komárno, Kertész utca 1., 

tel.: 035/7704 100, pepita@pepitatours.com, www.pepitatours.com
- legalább 100 € értékben a Šeko Shop elektronikai szaküzletben vásárol: 

Jókai utca 5-9, 945 01 Komárno, Pozsonyi út – Kaufland bevásárlóközpont.
- legalább 100 € értékben a Sitno bútoráruházban vásárol: Jókai utca 8/18 945 01 Komárom .
- 10 héten keresztül a DELTÁBAN megjelenő kérdésekre helyesen válaszol és egyszerre beküldi

azt április 15-ig címünkre: Ferencesek utcája 22., 945 01 Komárno. 

Mit nyerhet velünk?

Szabályok:Szabályok:

A játék 2011. február 1-jétől április 15-ig tart.
Sorsolás: 2011. május 1-jén 11.00 órakor a Komáromi Napok keretében,

Vadkerti Imre fellépésével.
A nyertesek névsorát a dElTA május 2-i számában közöljük.

Első kérdésünk:
A Pepita tours utazási iroda milyen 
újdonságot kínál az utazni vágyóknak?
A 10 választ  az utoljára megjelenő kérdésünk
után (április 4.)  küldjék be.

A cím tulajdonképpen az idén 14. éve működő ko-
máromi székhelyű Pepita tours utazási iroda jel-
szava.

Az 1997- ben alakult cég igazgatóját, Köles Zsoltot az
idei kirándulásokról, programjaikról és a meghirdetésre
kerülő nagyszabású versenyről kérdeztük. 

• Mennyit változott az elmúlt évek során a cég ar-
culata, hogyan bővítették az eredeti kínálatot?

- Az első két évben más utazási irodák által szervezett
kirándulásokat közvetítettünk, 1999-től viszont már saját
szervezésű utakkal jelentünk meg a hazai piacon. A kez-
detekkor felmértük az igényeket, s feltérképeztük azt is,
hogy mi az, ami hiányzik a legtöbb utazási iroda
kínálatából. Így fogtunk neki először
az egynapos, majd a több éjsza-
kát magába foglaló magyar-
országi ismeretterjesztő
utak szervezésének.

• Jelenleg milyen tí-
pusú útjaik vannak?

- A ma már zömmel
többnapos magyarországi
utak jó döntésnek bizonyul-
tak, ugyanis a felvidéki magya-
rok szívesen utazgatnak Magyaror-
szágon. Mindenképpen vonzóak az egyre szebb városok,
a történelmi valamint a világörökség részét képező ne-
vezetességek, a kitűnő konyhák és a jobbnál jobb minő-
ségű borok. A wellness szállodák és élményfürdők szol-
gáltatásai, szálláshelyeink kellemes környezete, a für-
dési lehetőségek széles választéka garantáltan kitűnő pi-
henést nyújt vendégeink számára. Az utazások során
különböző kísérő programokról is gondoskodunk, ilyen
például a borkóstoló, de akár sztárvendégek fellépése is
a kínálatunk részét képezheti.

Vendégeinket klimatizált buszokkal szállítjuk az utak
során. Évekig a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalattal
volt kizárólagos szerződésünk, múlt évtől viszont Soór Fe-
renc vállalkozóval is együttműködünk, jelenleg pedig
egy dunaszerdahelyi vállalkozóval tárgyalunk, aki a du-
naszerdahelyi és somorjai vendégeinket szállítja majd.

• Mivel bővült még az iroda kínálata?
Az egyre bővülő vendégkörünk részére ma már kül-

földi körutakat, városlátogatásokat tudunk kínálni. Ve-

lünk megtekinthetik például Prágát, Krakkót,
Salzburgot, Rómát, Párizst, de tehetnek egy kör-

utat a Benelux-államokban, Erdélyben, Szlovéniá-
ban, valamint Dél-Csehországban. A városok bemuta-

tására magyarul beszélő, helyi idegenvezetőket alkalma-
zunk.

Évek óta szervezünk tengerparti utakat Horvátor-
szágba, Bulgáriába, Olaszországba, Montenegróba, repü-
lővel pedig Törökországba. Abszolút újdonságként múlt
évtől már luxushajóút is a kínálatunk részét képezi.

Fontos szempont, hogy irodánkat minden egyes út al-
kalmával képviseli valaki, ezáltal is kellemesebbé és biz-
tonságosabbá tesszük a kirándulást.

• Milyen pluszt kínálnak önök a klienseik számára?

- A kirándulások alatt
különböző programok-
kal kedveskedünk, a városlátogatásokat úgy állítjuk össze,
hogy a lehető legtöbbet mutassuk meg. Mivel az aktív pi-
henés hívei vagyunk, tengerparti útjaink ára már a helyi
nevezetességek megtekintésének költségeit is magába
foglalja. Csoportvezetőink célja pedig, hogy az utak során
felmerülő problémákat azonnal orvosolják. 

• Foglalkoznak még egynapos kirándulásokkal is?
- Igen, persze. Az elérhető áron kínált budapesti szín-

házlátogatások csaknem egész naposak. Általában buszos
városnézéssel, egy-egy nevezetesség megtekintésével
kezdjük a programot. A rövid szabad program után bő-
séges, háromfogásos vacsora vár a vendégekre. A legne-
vesebb színházakban, a legjobb helyeket igyekszünk be-
biztosítani.

• Említette a Pepita bált.
- Immár hetedik alkalommal hagyományosan minden

év február első péntekén rendezzük meg a bált, melynek
helyszíne a gútai Leonor szálló. Idei sztárvendégünk
Csonka András Pici lesz. Háromfogásos vacsora, své-
dasztal és a Sike pincészetből származó egri borok kós-
tolója várja a szórakozni vágyókat. A jó zenét a magyar-
országi Szinkron zenekar biztosítja be. Az értékes tom-
bolák fődíja egy luxushajóút lesz.

Aki pedig a kirándulásokon és a bálban megkóstolt fi-
nom borokat szeretné ismét megkóstolni, az havonta
ellátogathat a Pepita pincébe, ahol a legnevesebb magyar
borászok termékeit kóstolhatja meg.

• Mondana pár szót a most induló versenyükről?
- Neves komáromi vállalkozókkal karöltve – így a Sitno

bútorüzlettel és a Šeko Shop elektronikai szaküzlettel –
óriási tavaszi nyereményjátékot szervezünk vásárlóink ré-
szére. A sorsolásra május 1-jén, a Komáromi Napok ke-
retén belül kerül sor Vadkerti Imre sztárvendég közre-
működésével. fk

Utazzon minőségben…



12 2011. január 31.   •   DELTASZóRAKoZÁS - HIRDETÉS

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľ spoločnosti:
Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktorka: Szénássy Tímea. Szerkesztő - Redaktor: Böröczky József.
Munkatársak - Spolupracovníci: Csóka Regina, Földes V. Katalin, Lantódy Andrea, Miriák Ferenc, Pint Sándor  Grafikus - Grafická
úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem in zercie:

Ganzer Andrea. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. Fax: 035/7733 567 E-mail: delta.kn@mail.t-com.sk, deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk A szerkesztőség címe -
Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Kéziratokat nem küldünk vissza. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Ev. číslo:
EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. 

KoS
Elérkezett az idő, hogy alapo-
san áttekintsd és ha szükséges,
módosítsd a kapcsolatodat a

környezetedben élőkkel. Talán új
munka válik aktuálissá.

bIKA
Bár nem akarod, de a környe-
zetedben valakit kellően kínos
helyzetbe hozol, és emiatt nem

győzöl majd bocsánatot kérni.

IKREK
Kisebb csalódásra számíthatsz
a héten, amelyből később is to-
vábbi félreértések adódhatnak.
Családtagjaid közül lesz olyan,

aki feldühít azzal, hogy beleszól abba,
amiről úgy véled, hogy csak rád tartozik.

RÁK
Kiváló eredményt fogsz elérni a
héten a sportban, a konyha-
művészetben, vagy a hobbid-
ban. Munkahelyeden felette-

seddel sajnos kisebb szóváltásba kerül-
hetsz.

oRoSZLÁN
Ne érezd magad tökéletlennek
partner híján. Vannak olyan
időszakok az ember életében,

amikor inkább befelé fordul, önmagával
foglalkozik, és ez nem éppen kedvező
egy párkapcsolat elindításához.

SZűZ
Egy váratlan találkozás gyöke-
resen felforgathatja a szerelmi
életed. Ez olyan személy is le-
het, akivel kapcsolatban már

régen elvesztetted a hited.

MÉRLEG
Ha nem ragadsz le nagyszerű
ötleteidnek elméleti kidolgozá-
sánál, hanem hozzákezdesz a

gyakorlati megvalósításukhoz, most tá-
mogatókat és segítőket is találsz hozzá.

SKoRPIó
Bátraké a szerencse, s te most
kifejezetten bátor vagy. Olyan
dologba vágtad a fejszédet,
amibe csak kevesen merik.

NYILAS
Régi álmod teljesül, amikor ma
találkozol valakivel, aki fontos
számodra, s elismerően nyilat-
kozik a munkásságodról.

bAK
Rengetegen kritizálnak mosta-
nában amiatt, mert megváltoz-
tattad a külsődet. Azzal nyug-

tatod magad, hogy nem tetszhet min-
denkinek ugyanaz.

VíZÖNTŐ
Valaki, aki korábban ajánlott ne-
ked munkát, most ismét meg-
keres egy újabb ajánlattal. Ezút-

tal érdemes megfontolni az ajánlatot.
HALAK

Hallgasd meg nyugodtan más
emberek véleményét, de nem
kell maximálisan átvenned a
tanácsaikat, formáld azt a ma-

gad ízlésére.K
és

zí
te

tt
e:

Zu
le
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Horoszkóp Programajánló
ÉSZAK-KoMÁRoM

Duna Menti Múzeum főépülete:
K.ART.E - Komáromi Alkotóművé-
szek Egyesületének tagsági kiállí-
tása. Megtekinthető febuár 18-ig.
Városi Művelődési Központ:
Február 6-án, vasárnap 18 órakor 
Takács Nikolas, Király L. Norbi és
Vastag Csaba koncert.
Jegyek kaphatók a helyszínen és a ko-
máromi Tourinform jegyirodában,
elővételben 2900 Ft/11 €, az előadás
napján 3500 Ft/13 €-ért. 
Január 27. - A Gimisz Színpad bemu-
tatója 9 és 11 órakor.
Európa Szálló: Február 12-én, 20.00
órától 59. hagyományos Csemadok-
bál, Belépődíj: 32,-€. A jó hangulatról
a Dominó zenekar gondoskodik!
Plusz további meglepetések...
Jókai Színház: Február 1. 11.00 és
15.00 Anconai szerelmesek, február
4. 11.00 Diótörő és 18.00 Prah.
Madách Art Café (Európa udvar):
Február 3., 20.00 Táncház, azaz egy
újabb este népzenével. Az este fo-
lyamán hagyományos falusi tánczene
szól az erdélyi  Mezőségről és Kalota-
szegről. Mindenkit sok szeretettel vár

az Art Café Folk Band: Horsa István –
hegedű, Alt István – hegedű, Hanusz
Zoltán – kontra, Szitkai Zsolt – kontra,
Lelkes Tibor – tangóharmonika, Far-
kas Róbert – nagybőgő.A belépés díj-
talan! www.nepzenetanoda.hu.
Csemadok Galéria: Képek címmel
kiállítás nyílik a komáromi Szénásiné
Preiner Éva festményeiből 2011. feb-
ruár 4-én, pénteken 17 órakor. A tár-
latot Kocsis Ernő festőművész mél-
tatja, megnyitja Stubendek László a
komáromi Csemadok elnöke. Közre-
működnek a Művészeti Alapiskola
diákjai.

GúTA - LEoNoR SZÁLLó:
7. fergeteges Pepita bál, 2011. feb-
ruár 4-én, 19.00, a Leonor szállóban.
Belépődíj: 39 €. Sztárvendég: Csonka
András Pici színművész. A minőségi
zenét a Szinkron biztosítja. Jegyek
kaphatók a Pepita tours irodájában
és a Leonor szállóban.

PERbETE:
A Tumultus társulás újra Blues-estet
szervez a Fűri úti bárban Perbetén. Feb-
ruár 12-én, 21:00 órai kezdettel fellép-
nek a Blues Revolver és a Blues and
Roll zenekarok. Belépő 1 euró.

Filmajánló
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- Hogy szolmizálnak a részegek???
- MI-TI-SZO ?!

☺ ☺ ☺
- Hogy hívják a cigány csigát?
- Zsiga-biga.

☺ ☺ ☺
- Mi a kannibálok kedvenc gyors-
kajája?
- A pizzafutár...

☺ ☺ ☺
- Mit eszik a vegetáriánus kanni-
bál?
- Zöldségest.

☺ ☺ ☺
- Hogy hívják a búzamezőn vere-
kedő parasztok sportját?
- Tájbox!

☺ ☺ ☺
- Mennyi a pálinka és az aszpirin
összege?
- 11, ugyanis a pálinka üt az aszpirin
meg hat, és ugye üt meg hat az ti-
zenegy.

☺ ☺ ☺
- Mi a közös a matekban és az evés-
ben?
- A SZÁM!

☺ ☺ ☺
- Mi lenne a földön nők nélkül?
- Globális felmelegedés!

☺ ☺ ☺
- Mi van az idegbeteg ló lábán?
- Pszichopata!

☺ ☺ ☺
- Hogyan lehet vízzel fényt csinálni?
- Csak meg kell pucolni az ablakot...

☺ ☺ ☺
- Mit csinál a kaméleon a sütőben?
- Beleolvad a környezetébe.

A dilemma
Amerikai vígjáték

Január 31 től - Cinema City Győr
Ronny, a megrögzött agglegény,

és Nick, a boldog házasember főis-
kola óta tűzön-vízen át kitartottak
egymás mellett. Ronny barátnőjé-
vel, Beth-szel és Nick feleségével,
Genevával az oldalukon egysze-
rűen verhetetlenek. Ám Ronny vi-
lága a feje tetejére áll, amikor vé-
letlenül meglátja Genevát egy má-
sik férfival, és a fejébe veszi, hogy
kideríti, hányadán állnak a dolgok.
Magánnyomozása komikus ká-
oszba torkollik, és megtudja, hogy
Nicknek is megvannak a maga kis
titkai. Az óra ketyeg, a feszültség
nő…
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Ilyenkor már csak az a bök-
kenő, hogy a kocsonya elké-
szítése bizony macerás. A
megfelelő és megbízható mi-
nőségű alapanyagokat be kell
szerezni, javasolt megtisztí-
tani, és csak ezután jöhet a
hosszú főzés, utána esetleg a
kicsontozás, kitálalás. 

A következő kocsonyare-
cept kezdőknek is szól. Azaz
olyanoknak is, akik a kocso-
nyával mint étellel és annak
elkészítési módjával is inkább
csak ismerkednek. Nem ne-
héz elkészíteni, de tagadha-
tatlanul több órát vesz
igénybe és a létező legna-
gyobb edényünkre lesz hozzá
szükség (ha nincs, kérjünk
kölcsön).

Hozzávalók: 2,5 kg kocso-
nyahús (pl. 4 db köröm ketté-
vágva + 1 nyers bőrös csülök)
3,5 l víz, 1 nagy fej hagyma, 6
gerezd fokhagyma, 1 evőka-
nál só, 15 szem egész bors, 2-
3 sárgarépa, 1-2 fehérrépa. 

Előkészítés: A csülköt és a
körmöket is alaposan mossuk
le akár többször is forró vízzel,
ahol szükséges kaparjuk le a

rajtuk lévő „zavaró elemeket”
(szőr, koszos rész). Ehhez leg-
jobb eszköz egy éles kiskés,
esetleg csak erre a célra hasz-
nálatos puha kefe. A zöldsé-
geket pucoljuk meg. Készít-
sünk elő egy nagy levesfőző
edényt. 

A kocsonya főzése: A csül-
köt és a körmöket tegyük fel
3,5 l vízzel főzni. Ha felforrt a
víz, szedjük le evőkanállal a
habot. A zöldségeket (egész-
ben, max. nagyobb darabokra
vágva) és a sót, borsot adjuk a
lébe. Főzzük az egészet kb. 3
órát. (A feleségem 8 órát főzi.)

A kocsonya főzésénél
ügyeljünk arra, hogy: A habot
az elején akár többször is szed-
jük le, így szép tiszta lesz a ko-
csonya. Közepes lángon vé-
gezzük a főzést, fedő nélkül.
Ne öntsünk hozzá utólag vi-
zet. A főzési folyamatot akkor
fejezzük be, ha a bőrös részek
teljesen puhák, a csontok ma-
guktól kijönnek a körömből,
illetve elválik a csülökcsont a
hústól. Mindez látható, de vil-
lával is ellenőrizhető. A kocso-
nyalé tekintetében végezzünk

dermesztő próbát. Egy evőka-
nálnyi levet öntsük egy kis
tálba és tegyük hideg helyre.
Ha rövid időn belül (percek)
megköt, a kocsonya kész. 

A kocsonya tálalása: A ko-
csonyaléből szedőlapáttal
szedjük ki a körmöket és a
csülköt egy nagyobb edénybe
(tepsibe). A maradék levet
egyszer szűrjük át sűrű szitán,
majd a tetejéről szedjük le a
zsírt. A zsír egy része meg-
köt/összeáll, ez könnyen le-
szedhető. A többit itassuk fel
papír kéztörlővel, vagy szed-
jük le óvatosan evőkanállal.
A csülköt és a körmöket is íz-
lés szerint daraboljuk, illetve
csontozzuk ki, a zsíros része-
ket szedjük le stb. A letisztított
húst, körmöt osszuk el tányé-
rokba vagy nagyobb lapos tá-
lakba. Ismételten átszűrve a
kocsonyalével öntsük fel a tá-
nyérokat és tálakat úgy, hogy
a lé a húst és bőrt ellepje. A
kocsonyát hideg helyen hűt-
sük ki, majd fedjük le fóliával
fogyasztásig (és tároljuk hideg
helyen). (miriák)

Képarchívum

Az első, kocsonyával kapcsolatos
magyar írásos emlék 1544-ből való.
Sok más ételhez hasonlóan a ko-
csonya is megosztja az embereket.
Van, aki nagy örömmel fogyasztja,
míg mások számára nem „bevál-
lalható”. A kocsonyát ellenzők szá-
mára alapvető probléma az étellel
az, amitől kocsonya a kocsonya,
vagyis a benne lévő fül-fej-farok.
Lehetséges megoldás a kocsonya él-
vezetéhez, ha saját magunk készítünk
kocsonyát, így a hozzávalókat és az elké-
szítési módot is kontrollálhatjuk.

Kocsonya

Tanfolyam és borásztalálkozó
A Párkány melletti Garamkövesd immár ha-
todik éve vált a szőlészek, bortermelők és
borkedvelők zarándokhelyévé január máso-
dik felében. Ilyenkor kerül ugyanis sor az
Újévi Borászati Tanfolyamra, mely a környék
legszínvonalasabb szakmai szimpóziumá-
nak tekinthető.

A SZKALA Szőlészek és Borászok Polgári
Társulása idén az Ister-Granum EGTC-vel ösz-
szefogva rendezte meg a garamkövesdi kul-
túrházban a tanfolyamot. A közel kétszáz részt-

vevő részére – köztük a madari, dunamocsi, bá-
torkeszi, hetényi borászok -  ismét érdekes
programot állítottak össze a szervezők. 

A megjelenteket a tanfolyam házigazdája,
Geönczeöl Attila, agrárközgazdász, szőlész-bo-
rász és a község polgármestere, Elzer János kö-
szöntötte. Tamasek Zoltán, fűri növényvé-
delmi mérnök “Betegségek és kártevők a sző-
lőhegyen, az integrált növényvédelem alapjai“
címmel tartott előadást. Ezt követően Árendás
Zsolt és Salamon Dávid, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai
egy merőben új koncepciójú támogató rend-
szer fejlesztését végzik és ezt mutatták be. Ke-
rényi Zoltán, a Kecskeméti Kutatóállomás
megbízott igazgatója „Az erjedés menete, er-
jedési hibák és kezelésük“ címmel tartott elő-
adást. Kaló Imre az egri borvidékről, Szomolya
községből érkezett és a hagyományos magyar
kézműves borászatról tartott előadást. 

Az előadások mellett a „hallgatók” válogat-
hattak a Mezőgazda Könyvkiadó szakkönyvei
közül. Miriák Ferenc

A szerző felvétele
Tamasek Zoltán előadása

Január 19-én ünnepelte 
50. születésnapját 

Gyurcsis Katalin 
Marcelházán.

Szívből köszöntik: édesanyja,
férje, gyermekei 

és testvére családjukkal.

Január 24-én ünnepelte 
27. születésnapját 

ifj. Szűcs László 
Nemesócsán.

Szívből köszöntjük: 
anyu, apu, testvérei és a rokonság. 

A jókívánságokhoz csatlakozik 
a Gubien és a Vass család.

„Születésnapodon kivánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse csillaga mindig Rád ragyogjon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Január 31-én ünnepli 30. születésnapját

Keszegh Tibor
Tanyon.

E szép ünnep alkalmából szívből 
gratulál, jó egészséget, sok örömöt
és boldogságot kíván:

Márti, Szilvi és papa.

Január 31-én ünnepli 
50. születésnapját

Varga Lajos 
Virten.

Szeretettel köszöntik Őt: 
felesége, lánya Annamária,

fia Dávid és az egész rokonság.

Február 1-jén ünnepli 
78. születésnapját

Vass Julianna
Nemesócsán.

Szívből köszöntik: lányai, 
vejei, unokái, dédunokája 

és az egész család.

„Nincs nagyobb szeretet a Földön,
Mint szeretni és szeretve lenni.”
Január 31-én ünnepli 60. születésnapját 

iidd..  TTaarrccssii  SSáánnddoorr Lakszakállason.
E szép kerek évforduló alkalmá-

ból szeretettel gratulá-
lunk. Kívánunk jó erő-
ben, egészségben meg-
élt hosszú, boldog életet
és örömteli napokat:

szerető családja.



V pondelok 31. 1. predpo-
kladám v našom regióne jasno
až polojasno a bez zrážok,
chladno. Nočná teplota od - 10 do
- 8  ̊C, denná teplota od  - 2 do  0  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 –
14  km/h.)   

V utorok 1. 2. predpokladám v
našom regióne oblačno, počas
dňa možnosť slabého sneženia. Ne-
merateľné množstvo snehu. Nočná teplota
od - 8 do - 6  ̊C, denná teplota od  - 2 do 0  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)

V stredu 2. 2. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno a bez zrážok. Nočná te-
plota od - 8 do - 6  ̊C, cez deň od - 1 do + 1  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 - 14
km/h.)  

Vo štvrtok 3. 2. predpokladám v našom re-
gióne  oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
- 7  do - 5  ̊C, cez deň od - 0 do +2  ̊C. Slabý pre-
menlivý vietor do  2 - 4 m/s. (od 7 - 14 km/h.) 

V piatok 4. 2. predpokladám  v našom re-
gióne polooblačno až oblačno, počas dňa s

malou možnosťou snehových pre-
hánok alebo slabého sneženia.

Nemerateľné množstvo snehu.
Nočná teplota od - 7 do - 5  ̊C,

denná  teplota od - 2 do  0  ̊C. Slabý JV vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 - 14 km/h.)  

V sobotu 5. 2. predpokladám v na-
šom regióne počas dňa veľkú oblač-
nosť až zamračené a slabé sneženie.
Množstvo snehu do 1 cm. Nočná te-

plota od - 9  do - 7  ̊C, denná teplota od  - 1 do
+ 1  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 - 14
km/h.)  

V nedeľu 6. 2. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno až oblačno s malou mož-
nosťou slabého sneženia. Nočná teplota od -
8 do - 6  ̊C, cez deň od - 1 do + 1  ̊C. Slabý J vie-
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 - 14 km/h.) 

V nasledujúcom týždni očakávam  prie-
merne zimné počasie, ku koncu so slabým
oteplením.

S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie“
Dr. Meteo.
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Predpoveď počasia 31. 01. - 6. 02.
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emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

•Autoservis • obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/��1 3� 93

• Autoservis • mobil: 0903 �31 �3�

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/��1 3� 93

• Autószerviz • mobil: 0903 �31 �3�

emisné kontroly na počkanieemisné kontroly na počkanie

emissziós ellenőrzés megvárásra

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12

"b" kategóriás képzések és továbbképzések 

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Jogosítvány 
már � hét alatt

Szlovák és magyar
tanfolyamok

Februárban

csak 350 euró

elán AUtóISkolA

Ul. roľníckej školy 3770, Komárno
autoopravárske práce

Vojtech Fehérvári 
Pavol Fehérvári

Tel.: 035 7740 158, mobil: 0903 767 213

Chcete kľudne spávať?
Zabezpečte si vozidlo 

- nielen nové!
AAuuttooaallaarrmmyy  aa  ddooppllnnkkyy

Bežná údržba a testovanie. Predaj náhr. dielov.

Máte bodku 
na čelnom skle?

Oprava 
poškodených
čelných skiel

0911 822 501

Város 
2 €non-StoP

Žiadosť o pomoc 
pri pátraní

Komárňanskí policajti žiadajú o
pomoc pri pátraní po nezvestnej
66 ročnej Terézii Kisovej z Nesvád.
Pani Kisová odišla z domu v piatok
21. januára ráno okolo ôsmej ho-
diny . Jej blízki sa domnievali, že
ide k lekárovi do susednej obce
Hurbanovo, kde  podľa zistení po-
lície neprišla. Bicykel na ktorom
odišla bol nájdený zamknutý  v

Nesvadoch na autobusovej zastávke. Naposledy bola pani
Terézia  videná okolo 10.30 hodiny v miestnych potravi-
nách, ešte v ten istý deň. Po nezvestnej 66 ročnej žene  po-
lícia okamžite rozbehla pátranie, doposiaľ sa ju však ne-
podarilo nájsť. 

Popis osoby: Terézia Kisová je vysoká asi 160 cm. Má
krátke kučeravé vlasy hnedej farby a okrúhlu tvár. V čase
odchodu mala na sebe oblečený krátky červený kabát,
tmavé nohavice, čierne čižmy a na hlave mala čiernu ple-
tenú čiapku. 

Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli polícii nájsť
nezvestnú 66 ročnú ženu, oznámte na ktoromkoľvek od-
delení PZ alebo na bezplatnom čísle 158.

Roku 1891 sa v Komárne uskutočnila prie-
myselná a poľnohospodárska výstava veľ-
kých rozmerov. V dedinke Kava sme v sú-
kromnej zbierke našli výstavný katalóg, z
ktorého sme vyčítali zopár faktov o Komárne
spred 120 rokov.

- Komárno malo roku 1891 13 099 obyvate-
ľov, o deväť osôb menej ako pred desaťročím.
V ostatných desiatich rokoch sa z mesta od-
sťahovalo sto rodín. V počte obyvateľstva nie je
zahrnutých niekoľkotisíc vojakov. 

- Mestskú podobu mali len hlavné ulice,
ostatné pripomínali dedinu.

- Bolo evidovaných 59 ulíc a uličných radov
a štyri námestia – Cigánske, Špitálske, Rozálie
a Hlavné.

- V meste bolo šesť hotelov s pohostinskými
zariadeniami, osemnásť samostatných reš-
taurácií, jedenásť vinární a osem kaviarní. 

- Železničná stanica bola iba v terajšom ma-

ďarskom Komárome, z ktorej denne odchá-
dzalo sedem vlakov do Viedne a rovnaký po-
čet do Budapešti. Bola v činnosti už aj trať do
Székesfehérváru, na ktorej premával jeden pár
osobných vlakov a jeden pár nákladných vla-
kov s prepravou cestujúcich. Tieto „nákla-
diaky“ 82 kilometrovú vzdialenosť prekoná-
vali za štyri a pol hodiny.

- Mestskú dopravu predstavoval omnibus –
koňmi ťahané vozidlo na prepravu osôb. Pre-
mával z námestia Rozálie na stanicu v Komá-
rome ku každému vlaku. Omnibus okrem
riadnych zastávok zastavil všade tam, kde
chcel z neho cestujúci vystúpiť, alebo doň na-
stúpiť.

- Večer o jedenástej hodine prichádzal do
Komárna parník z Budapešti. Do hlavného
mesta sa vracal o pol tretej ráno. Okrem toho
v našom meste pristával jeden poštový parník
smerujúci do Budapešti a jeden do Viedne.

(fb)

Komárno pred 120 rokmi

Páchateľ ženu
ohrozoval nožom

Večer plný strachu prežila 28
ročná predavačka v obci Pribeta  v
pondelok 24. januára. Krátko pred
pol ôsmou vošiel do predajne muž
v čiernom oblečení, s čiapkou na
hlave a šatkou cez ústa. Zozadu pris-
túpil k nič netušiacej žene, pod krk
jej priložil nôž  a po maďarsky jej
povedal, nech mu dá všetky peni-
aze čo má. Na smrť vystrašená pre-
davačka, ktorá mala po celý čas  na
krku nôž, otvorila pokladňu z ktorej
mu dala  200 euro. Na to, dokonale
zamaskovaný asi 35 ročný muž,
ktorý mal na rukách rukavice,
vybehol z predajne a ušiel na nez-
náme miesto.  Mladá žena okam-
žite volala políciu, ktorá po pácha-
teľovi  pátra. 

Za  zločin lúpeže mu v prípade
dokázania viny hrozí až 12 ročný
trest odňatia slobody.



Dňa 17. 01. 2011 v čase okolo 08.30 h. došlo na ceste pri
obci Bátorové Kosihy k dopravnej nehode medzi osobným
motorovým vozidlom zn. Škoda Felícia, ktoré viedol vodič
Tamás B. a pevnou prekážkou, kovovým zábradlím na pre-
mostení cez Rybničný kanál. K dopravnej nehode došlo
pravdepodobne tak, že vodič viedol motorové vozidlo po
ceste v smere od obce Bátorové Kosihy smerom ku križo-
vatke s cestou II/588, kde po prejdení miernej ľavotočivej zá-
kruty dostal šmyk. Vodič sa snažil vozidlo vyrovnať, avšak
dostal sa mimo vozovku vpravo v smere svojej jazdy. Tu s ľa-
vou zadnou časťou vozidla narazil do kovového zábradlia
premostenia nad Rybničným kanálom, následkom čoho
bolo vozidlo vymrštené do kanála a zostalo prevrátené na
pravej strane. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu spo-
lujazdkyne, ktorá podľa prvotnej lekárskej správy, utrpela
zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia v trvaní nad 6
týždňov. U vodiča požitie alkoholu zistené nebolo. Pri do-
pravnej nehode na osobnom motorovom vozidle vznikla
materiálna škoda vo výške cca. 3000 €.

• • •
Dňa 21. 01. 2011 okolo 17.40 h v Komárne na križovatke

ulíc E. B. Lukáča a Budovateľská došlo k dopravnej nehode
medzi osobným motorovým vozidlom zn. Renault, ktoré
viedla Terézia S. a cyklistkou Monikou B. K dopravnej ne-
hode došlo pravdepodobne tak, že vodička motorového vo-
zidla pri odbočovaní na vedľajšiu cestu nedala prednosť 
cyk listke, ktorá viedla svoj bicykel po ulici E. B. Lukáča 
ozna čenej dopravnou značkou ako hlavná cesta, násled-
kom čoho došlo medzi nimi k zrážke. Cyklistka utrpela
zranenie s dobou liečenia cca. 10 dní. Požitie alkoholu zis-
tené nebolo, vznikla materiálna škoda vo výške cca 10 €. 

• • •
František V. v čase okolo 18.00 hod. dňa 18. 01. 2011 v obci

Tôň odcudzil z dielne bez použitia násilia 1 ks zváračku a ná-
sledne z obývačky bez použitia násilia odcudzil 2 ks prste-
ňov zo žltého kovu, čím poškodenému bola spôsobená
škoda vo výške cca 449 €. Za uvedené konanie mu bolo
vznesené obvinenie za prečin krádeže

• • •
Ladislav H. dňa 19. 01. 2011 v obci Martovce, v budove pre-

dajne potravín bez použitia násilia vstúpil do predajne po-
čas jej riadnych otváracích hodín a následne odcudzil 1 ks
PDA prehrávač, ktorý bol voľne položený na prepravke, čím
spôsobil škodu vo výške cca 300 €. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie za prečin krádeže.

• • •
Ladislav K. od mesiaca september roku 2010 do dňa 19.

1. 2011 v obci Bajč z miestnej firmy postupne odcudzil pri-
bližne 1200 litrov vína presne nezistenej odrody, čím spô-
sobil škodu vo výške cca 1.800 €. Za uvedené konanie mu
bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže.
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Z policajných hlásení

Žiadosť o zverejnenie oznamu: Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Komárne oznamuje občanom, že na odde-
lení dokladov pre agendu občianskych preukazov, vodič-
ských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a
cestovných pasov sú dňom 1.2.2011 stánkové dni a hodiny
upravené nasledovne :
Pondelok - v čase od 07.30 hod. do 15.00 hod.
Utorok - v čase od 07.30 hod. do 12.00 hod.
Streda - v čase od 07.30 hod. do 17.30 hod.
Štvrtok - nestránkový deň (neplatí ak je potrebné zabezpe-
čiť vydanie cestovného pasu, vodičského preukazu, alebo
osvedčenia o evidencii vozidla urýchlene do dvoch pracov-
ných dní).
Piatok - v čase od 07.30 hod. do 12.00 hod.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ,
ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov po-
vinný zamestnávať občanov so zdravotným
postihnutím, ak úrad v evidencii uchádzačov
o zamestnanie vedie občanov so zdravotným
postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 %
z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ má podľa zákona o službách
zamestnanosti právo plniť povinný podiel za-
mestnávania občanov so zdravotným postih-
nutím nasledovnými náhradnými spôsobmi: 
• zadaním zákazky vhodnej na zamestnáva-

nie občanov so zdravotným postihnutím 
• úhradou odvodu  
• vzájomnou kombináciou predchádzajúcich

spôsobov     
V zmysle zákona je zamestnávateľ povinný

preukázať plnenie povinného podielu zamest-
návania občanov so zdravotným postihnutím
na tlačive predpísanom ústredím PSVaR a uhra-
diť odvod za neplnenie povinného podielu za-
mestnávania občanov so zdravotným postih-
nutím najneskôr do 31. marca roka nasledujú-
ceho po roku, za ktorý sa odvod odvádza.

Odvod za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným po-
stihnutím za rok 2010

Výška odvodu za neplnenie povinného po-
dielu zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím za rok 2010 je 877 eur.

Preukázanie plnenia povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným po-
stihnutím zadaním zákazky v roku 2010

V prípade, že si zamestnávateľ svoju povin-
nosť za rok 2010 splnil zadaním zákazky, alebo
odobratím výrobkov alebo služieb, je potrebné
k ročnému výkazu doložiť:

- potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a
realizácii zákazky občanmi so ZP, ktoré vydáva
chránená dielňa alebo chránené pracovisko,
ktoré realizovali zákazku. 

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie
doklady preukazujúce náhradné plnenie:

- fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (ob-
jednávka, zmluva), 

- fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (fak-
túra a výpis z účtu o platbe), 

- doklady preukazujúce, že zákazku realizo-
val občan so ZP. 

Na započítanie jedného občana so ZP v roku
2010 bolo potrebné zadať zákazku alebo odo-
brať výrobky alebo služby vo výške 780 eur.

Informácie boli zaslané aj poštou zamest-
návateľským subjektom zamestnávajúcim 20
a viac zamestnancov.

Informácie nájdete aj na:
www.knupsvr.sk v časti Povinný podiel za-

mestnávania občanov so ZP
www.upsvar.sk v časti Služby zamestna-

nosti/informácie pre zamestnávateľa/Povin-
nosti zamestnávateľov a možnosti pri zamest-
návaní občanov so ZP

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ko-
márne, oddelenie služieb zamestnávateľom,
Župná 15, 2. poschodie, č. dv. 213, kontaktná
osoba: Ing. Miroslav Purkart, č. tel.: 035/2444 410

Plnenie povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím

Pápež Benedikt XVI. by mal prísť na Slovensko zrejme budúci rok,
keď si budeme pripomínať 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na územie našich predkov.

Matica slovenská chce, aby Svätý Otec Benedikt XVI. počas svojej
návštevy na Slovensku zašiel aj do Komárna a požehnal sochu sv.
Cyrila a Metoda. Na iniciatíve sa Matičiari podľa predsedu MS Ma-
riána Tkáča dohodli s primátorom mesta Komárno a zástupcami
miestneho Csemadoku.

„Tým pádom by tá socha bola vyňatá spod neustálych útokov, ne-
môžeme povedať, že Maďarov, ale nejakého hlupáka, ktorý nivočí to,

čo mu nepatrí“ - povedal na tlačovej konferencii Tkáč.
zdroj: nitra.sme.sk

Matica slovenská vybavuje, aby pápež 
požehnal sochu Cyrila a Metoda v Komárne

V najbližšom období by mohlo v okrese Ko-
márno vyrásť až 60 veterných elektrární. 

Veterné elektrárne plánuje postaviť okrem už
medializovanej nemeckej spoločnosti Green Po-
wer aj firma Bystrický Wind Power, ktorú ovlá-
dajú rakúske spoločnosti. Veterné elektrárne by
mali vyrásť v katastrálnom území obcí Zlatná na
Ostrove, Čalovec a Svätý Peter.

Spoločnosť Bystrický Wind Power plánuje po-
staviť pri obci Svätý Peter 20 až 30 veterných elek-
trární, podľa toho pre aký variant sa rozhodne,
respektíve jej schvália príslušné orgány. Do vý-
stavby veterných elektrární chce investovať od
63 do 95 mil. eur. Ako vyplýva z investičného zá-
meru, ktorý už spoločnosť predložila na posú-
denie vplyvov na životné prostredie (Environ-
mental Impact Assessment - EIA), začiatok a

ukončenie výstavby veterných elektrární je na-
plánované už na tento rok.

Nemecká spoločnosť Green Answers plánuje
postaviť veterné parky v katastrálnom území
obcí Zlatná na Ostrove a Čalovec. Do výstavby 21
až 29 veterných elektrární investuje firma 70 až
90 mil. eur.

„Plánovaná kapacita veterných parkov je pri
obci Zlatná na Ostrove 48 megawattov a pri obci
Čalovec 15 megawattov.“ - uviedol konateľ slo-
venskej dcérskej spoločnosti Green Answer SK
Reinhard Vöhringer. Podľa neho po ukončení
stavebných povoľovacích procesov môžu byť ve-
terné parky v komárňanskom okrese, ktoré plá-
nuje stavať jeho spoločnosť, uvedené do prevá-
dzky už na konci roku 2012. Zdroj: sme.sk

Komárno chcú obkolesiť
veternými elektrárňami

Komárňanská polícia stále pátra po nezvestnej Erike
Hankovej, ktorá sa v meste pohybovala ako bezdo-
movkyňa. Aj napriek tomu, že sme žiadosť o pomoc pri
pátraní zverejňovali začiatkom tohto mesiaca nepoda-
rilo sa miesto pobytu Eriky Hankovej zistiť. Znovu preto
žiadame o pomoc pri pátraní. Erika Hanková je asi 165 cm
vysoká, štíhlej postavy. Má krátke prešedivelé vlasy, vzadu
mierne kučeravé a zelené oči. Na hlave nosí šiltovku.
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Szlovák nyelvoktatás
gyerekeknek és felnőttek-
nek -   0908607653.

FORdÍTáS 120 nYElVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com

Olcs
ón 

és
 gy

orsa
nAján

dék
 

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség

Pénzre van szüksége? Hívja a 0908 417 840-et. Hitelét elbíráljuk
akár 30 perc alatt. Pénzhez juthat akár 24 órán belül. Bármilyen
célra igényelheti, kezes nélkül. Munkaviszonyban lévők, Ma-
gyarországon dolgozók is. Nyugdíjasok, mozgássérültek, vállal-
kozók, havi törlesztésre, a hitel befagyasztására. Lehetőség a le-
kötött idő előtti visszafizetésre. Biztosítjuk az anyagi nyugalmat!

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 
január 22-én, halának 

10. évfordulóján

Csicsay Imrére 
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja.

„Nincs a napnak egyetlen órája,
Hogy ne gondolnánk fájó szívvel rája.
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Hiányát enyhíti, ha álmainkban látjuk.“

Fájó szívvel emlékezünk február 2-án, 
halálának első évfordulóján 

Forgács Gizellára Megyercsen.
Jóságát és szeretetét örökre megőrizzük: férje,
fia, lánya, menye, veje, unokái, dédunokái, unokavejei,
huga családjával, öccse családjával és az egész rokonság.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves ro-
konnak, ismerősnek, akik január 21-én el-
kísérték utolsó útjára a drága férjet, édes-
apát, apóst és nagypapát

Gőgh Jánost 
a komáromi római katolikus temetőbe.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvétnyilvání-
tásokat, amivel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk halának 
13. évfordulóján

id. Vass Istvánra 
Nemesócsán.

Emlékét őrző családja.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, akik el-
kísérték utolsó útjára a szerető édes-
anyát, nagymamát, testvért

özv. Vass Istvánné 
szül. Cseh Teréziát

a nemesócsai temetőbe.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat, részvétnyilvánításokat,
amivel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

„Megpihen a dolgos, jó apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa.
Bánatos családomnak most őrangyala.“

Fájó szívvel emlékezünk január 30-án,
halálának első évfordulóján

id. Simon Lászlóra
Ekelen.

Emlékét örökké őrző felesége és családja.

„Elfeledni Téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled!“

Január 29-én, halálának 
2. évfordulóján 

Tóth Angéla 
örök emlékét őrzik:

vőlegénye Zsolti, keresztlánya Mónika,
édesanyja és rokonai.

• Szobafestést, glettelést vál-
lalok, jó minőség, jó ár. Tel.:
0908 388 611.
• Eladó Ógyallán 1-szobás
újépítésű lakás, akár vállal-
kozás céljára is. Ár: 15.602 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Bútorkészítést, összeszere-
lést, parkettázást vállalok. Tel.:
0907 124 521.
• Kedves közönség színpa-
don újra a Krém zenekar. Tel.:
0907 272 399.
• Önálló lakrész emeletes
családi házban Virten kiadó.
Tel.: 0903 794 161.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Predám RD v Komárne, 
Priemyselná ulica 26. Cena
dohodou. Tel.: 0907 381 936,
0907 071 648.
• 1+2 új drapp ülőgarnitúra
eladó. Tel.: 035/7713 041.
• Szoba-konyhás lakás kiadó
Komárnóban. Tel.: 0905 720 296.
• Festő - Ügyes kezek, szép
falak + panelba fúrás. Tel.:
0905 365 661.
• Fe-Mal - Festést, mázolást
és kisebb kőművesmunkát
vállalunk. Tel.: 0905 333 559.
• Pénzhez szeretne jutni, egy-
szerűen és gyorsan? Hitelek,
kölcsönök. Tel.: 0910 328 502.
• A VII-es lakótelepen elve-
szett egy zsemlyeszínű 
cocker spaniel, Muki névre
hallgat. A megtaláló jutalom-
ban részesül. Családja haza
várja. Tel.: 0907 291 213.
• Eladó családi ház Marto-
son. Tel.: 0915 204 634.
• Kölcsönök, bármikor, bár-
kinek nyugdíjasoknak is. KN.
Tel.: 0911 431 447.
• Kárpitos munkát vállalok,
minőségi munka sokéves ta-
pasztalattal. Tel.: 0905 277 247.
• Kedvező kölcsönök min-
denkinek. Tel.: 0910 944 678.
• Óvónő gyermeket vállal.
Tel.: 0907 487 695.
• Gyorskölcsön vállalkozók-
nak, nyugdíjasoknak és Ma-
gyarországon dolgozóknak is.
Tel.: 0917 074 533.
• Medzinárodná spoločnosť
hľadá šikovných spolupracov-
níkov na pozície: klientský pra-
covník a konzltant, vedúci po-
bočky, príjem podľa pozície na
EU úrovni. Tel.: 0908 494 965.
• Eladó (10.000 €) vagy kiadó
(80 €) üzlethelyiség a komá-
romi vásárcsarnok emeletén.
Tel.: 0940 866 138.
• Kőműves munkát, csem-
pézést, festést vállalok. Tel.:
0944 367 318.

• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig. Tel.: 0915 111 646.
• Eladó Ógyallán 3-szobás
újépítésű lakás, balkon,
pince (75,6 m2). Ár: 48.130 €.
Tel.: 0905 663 408.
• Komárno: 4-áras sorkert el-
adó vagy bérbeadó a pozsonyi
vasút mellett. Tel.: 7713 250.
• Szakképzett kőművescso-
portok jelentkezését várjuk.
Hosszabb távú munkalehető-
ség biztosított. Tel.: 0910 379
167, 0915 912 763.
• Gyorskölcsön 3 napon be-
lül! Magyarországon, Szlová-

kiában dolgozóknak, nyugdí-
jasoknak, rokkantnyugdíja-
soknak is. Tel.: 0908 165 592.
• Cserépkályhák minden faj-
tája, kemencék, népi bútorok.
Kedvező árak! www.cserep-
kalyhak-mobilcserepkaly-
hak.hu. Tel.: 0036 20 39 79 102.
• Nagy 1-szobás lakás eladó.
Tel.: 0907 161 826.
• Mellékkereseti lehetőség,
akár 300 €. Tel.: 0908 136 645.
• Eladó 22-es villany húsda-
ráló, 2 gyerekkerékpár. Tel.:
035/7741 192.
• Hízók eladók, 120-130 kg.
Tel.: 0904 916 450.
• Predám 3-izbový byt v Ko-
lárove. Tel.: 0915 957 516.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán.
Tel.: 0915 957 516.

• Predám 3-izbový komp-
letne zrekonštruovaný teh-
lový byt. Cena 45.000 €. Tel.:
0918 407 337.
• Eladó 3-szobás téglalakás
teljes felújítás után. Ár: 45.000
€. Tel.: 0918 407 337.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal.
Zálogház, Eötvös u. 17, Ko-
márno. Infó: 0905 605 902.
• Kiadó irodahelyiség a
Damjanich utcában a Posta
mellett. Tel.: 0908 607 653.
• Munkalehetőség érettségivel
rendelkezőknek fő-, mellékál-
lásban és főiskolásoknak tanu-
lás mellett. Tel.: 0905 665 976.
• Eladó krumpli a legjobb
áron. Éttermekbe és magán-
címre kiszállítom.
Tel.: 0908 40 24 29.
• Ekonomická firma obsa-
dzuje administratívne pozície
vo svojich kanceláriach v KN a
NZ. Tel.: 0948 052 025.
• Könyvelés és adóbevallások
– gyorsan és pontosan. Tel.:
0904 659 835.
• Eladó 3-szobás lakás Ne-
mesócsán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 791 564.
• Eladó búza, szalma Naszva-
don. Tel.: 0908 567 830.
• Szeretne mellékkeresetet?
Hálózatépítők előnyben. Tel.:
H.18-tól 0918 560 781.
• Eladó női kerékpár, mikró,
hűtő, 37-es sícipő, Škoda Fa-
bia. Tel.: 0905 375 287.

• Takarítást, ablakmosást, va-
salást vállalok Nemesócsán és
környékén. Tel.: 0915 117 406.
• Utolsó lakások eladók  –
önálló fűtéssel hőszigetelt
lakóházban, zárt udvarral
Ógyallán. 1-szobás 15.602 €,
2-szobás 18.920, 3-szobás
48.130 €, garázs 3.320 €-tól.
Félkész lakás is kapható.
Tel.: 0905 663 408, www.re-
kunst.sk.
• Eladó Whirpool ruhaszá-
rító 6 kg, alig használt, 170 €.
Tel.: 0905 725 483.
• Ápolt körmök hölgyeknek
és uraknak kellemes környe-
zetben. Tel.: 0915 734 484.
• Zselés műköröm 10 €, tan-
folyamot végeztem Duna-
mocs. Tel.: 0948 202 718.

Fakivágás nehezen hozzá-
férhető helyen, telkek tisztí-
tása, bontási munkák. Kubo-
vics – Agro 0903 455 997.



úJSZÜLÖTTEK:
György Viktória Krisztína (Komárom); Gombai Viktória
(Gúta); Pastorek Nikolas (Ógyalla); Egri Zoltán (Csicsó); Forró
Jozef (Komárom); Ivančík Sebastian (Nagykeszi); Felger Benett
(Komárom-Harcsás); Szántóová Sofia (Gúta); Mészáros Mihály
(Gúta); Paló Róbert (Madar); Kováčová Cynthia (Szentpéter);
Csóka Ervin (Madar); Tóth Denisza Bibiána (Komárom)

ELHUNYTAK:
Adamcsa Gizela (95) Komárom; Birkus Teréz (76) Őrsújfalu;
Sztankayová Emília (83) Komárom; Amzler Rozália (87) Ko-
márom; Csereová Mária (63) Komárom; Bognár Emília (91)
Lakszakállas; Virágová Anna (85) Marcelháza; Reháková
Irena (81) Pat; Újlaki Móric (69) Gellér
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Peg-Perégo, JANE, Casual Play, babyactive, 
CHICCo, baby design, Dema, Cam, Concord,

X-Lander, Cosatto, Neo Nato, bambino, bambi.

Postielky, ohrádky, stoličky, 
prebalovacie pulty, autosedačky, 

jednorázové plienky.

Kojenecký tovar

Adresa: Ul. biskupa Királya 10, Komárno.
Tel.: 0905 ��0 201, 0905 ��0 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

NoVINKA
Zapožičiavanie detských 

elektronických baby 
monitorov a detských 

digitálnych váh.

Všetko,čo vaše dieťa potrebuje!

NoVINKAAkcia!Akcia!

Dovoz tovaru zdarma!

3 €

Jednorázové
plienky

Detské
kočíky

Első fotóm

Kele Dávid
Dunamocs
(2700/49)

Mészáros Mihály
Gúta

(3050/50)

Egri Zoltán
Csicsó

(50/3640)

Ivančík Sebastian 
Nagykeszi
(3600/51) 

Szívből köszönt Téged: édesanyád, nagy-
mamád, keresztszü-
leid és unokatestvé-
red Andika, Zolika
és Zsófika.

„Prajeme Ti k sviatku zo srdiečka,
Nech Ťa stále niekto hýčka.“
4. februára oslavuje 2. narodeniny

Vivien Csontosová z Komárna.

„Drága sugarunk, édes tavaszunk, új virágunk, fényünk.
Szívünk örömét, kincsek özönét hoztad el Te nékünk.
Kívánjuk, hogy öröm, boldogság, szeretet kísérje egész életed.“

Február 3-án ünnepli 1. születésnapját 
életünk legszebb ajándéka, kisfiunk

Pinke Árpád Péter
Komáromban.

Veľa bozkov Ti posielajú: 
mamina, tatino a ostatná rodina.

Január 28-án ünnepelte
7. születésnapját

Komár Laura
Megyercsen.

Sokszor puszilják őt: 
deda, babka, szülei, 

keresztszülei, 
mama, papa, dédi,

Réka 
és az ekeli dédi.

„Kívánom drága kis csillagom,
kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
adjon sok szeretetet Neked az élet!“

Petrina Marcel
február 3-án ünnepli 

3. születésnapját.
Drága kisfiunknak boldogságot, erőt, egészséget, az életed
legyen örömteli és maradj mindig ilyen vidám, ezt kíván-
ják: szüleid, húgod Laura, Petrina nagyszüleid, kereszt-
szüleid Viki és Dáriusz, Gyuri, Csilla és a kis Dominik.

• Eladók hízók élve 1,35
€/kg, hasítva 1,70 €/kg. Tel.:
0908 133 315.
• Eladó Bátorkeszin a Szőlő-
hegyen szőlő pincével. Tel.:
0915 182 427, 0915 481 616.
• Aratást vállalok, jó ár – jó fi-
zetőképesség. Érdeklődni
0918 811 393.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség e-mail: mgyuri13@
gmail.com. Tel.: 0903 783 477.
• Masszázs, hogy jól érezze
magát. Tel.: 0907 778 001 – Ekel.
• Masáž, aby ste sa cítili
dobre. Tel.: 0907 778 001 v
Okoličnej na Ostrove.
• Eladó Ekelen kert fa házi-
kóval, víz, villany bevezetve.
Tel.: 0904 594 535.
• www.reflex-reality.sk - in-
gatlaniroda Komáromban.
Tel.: 0905 230 373.
• Vásárolnék garázst a Vág-
hídnál. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó családi ház Csicsón.
Garázs, melléképületek, telek.
Tel.: 0915 518 171.
• Avon – regisztráció, ked-
vezmény, ajándék, munkale-
hetőség. Tel.: 0908 835 914.
• Eladó összkomfortos 3-szo-
bás házikó Ifjúságfalván. Tel.:
0904 911 713.
• Eladók 30-éves bútorok ré-
giségnek olcsón. Tel.: 0944
066 561.
• Utánfutót veszek 250 €-ig,
jó állapotban. Tel.: 0944 066
561 + sms.
• Matematikát korrepetálok.
Tel.. 0915 169 502.
• Eladók új könyvek: Nagyci-
vilizációk, 2,50 €-db. Tel.: 0903
574 191.

• Fiatal anyuka sürgősen
munkatársat keres, KN. Tel.:
0902 258 511.
• Eladók új mesekönyvek
gyermekeknek féláron. Tel.:
0903 574 191.
• Kiadó garzont keresek Ko-
máromban. Tel.: 0903 574 191.
• Eladó férfi szűrcsizma 42-
es. Tel.: 7741 247 este. KN. 0918
022 632.
• Eladó férfi irhabunda, há-
romnegyedes, majdnem új.
Tel.: 0918 022 632, KN.
• Vennék 5-szobás emeletes
családi házat Keszegfalván.
Tel.: 0905 213 967.
• Eladó 100 db piros új beton
cserép 4 €/db. Tel.: 0917 566
725.
• Hľadám trojizbový, čias-
točne zariadený byt na prená-
jom v KN do 300 eur. Tel.:
0915 455 961.
• Nagymegyeren eladó csa-
ládi ház, árban megegyezünk.
Tel.: 0907 534 233.
• Eladó 2-szobás téglalakás a
Megyercsi utcában, 1. emelet.
Tel.: 035/381 0674 KN, este.
• Predám 3-izbový byt, teh-
lový, KN. Prízemie, volať ve-
čer. Tel.: 0907 753 637.

• Eladó 2-szobás téglalakás
KN, Lukáč u. 25.000 € (este).
Tel.: 0907 753 637.
• Banki kölcsönök 20 ezer eu-
róig, kezes nélkül. Tel.: 0905
254 372.
• Bérbe adó 3-szobás családi
ház Szentpéteren, hosszú-
távra. Tel.: 0910 995 787.
• Eladó Szentpéteren családi
ház, 3 szoba + konyha, nagy
kerttel. Tel.: 0910 995 787 ár:
40.000 €.
• Eladó kos, anyajuhok, bá-
rány, megegyezünk. Tel.: 0905
875 008.
• Eladó 2db új külső gumi 9-
20. Tel.: 0905 875 008.
• Vennék 2 db kőműves-ba-
kot, rosszabb állapotban is.
Tel.: 0905 875 008.
• Eladó többfunkciós baba-
kocsi, alig használt állapot-
ban. Tel.: 0918 637 510.
• Rozpočtár stavebných prác,
rýchlo, precízne a lacno. Tel.:
0908 118 008.
• Predám byt v KN na Vod-
nej, veľký 3-izbový, cena do-
hodou. Tel.: 0904 664 246.
• Eladó fodrászati berende-
zés. Tel.: 0948 001 588.

„Mint nyíló növénynek piciny kis virágja,
Úgy jöttél közénk erre a világra.
Szemeid ragyogása szíveket betölt,
Mosolyodtól másképpen forog a Föld.“

Január 30-án ünnepli 
4. születésnapját drága kisfiunk 

Zakál Pál Márk
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából sok szeretet-
tel köszöntik őt: anya, apa, Tibike, 
Éva mama, Éva köri, Ati és Zoltán.
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Kosárlabda

Vízimotorozás

Minden álomszerűnek tűnt
és úgy nézett ki, hogy a ko-
máromiak könnyedén veszik
az akadályt az alsóházi rend-
őrcsapat otthonában. Már a 3.
percben 7:2 arányban vezetett
a Suja legénység, és Laco, il-
letve Johnson labdaszerzései-
nek és indításainak köszön-
hetően hét perc után már
16:10 volt az eredmény. A ha-
zaiak azonban nem hagyták

ennyiben, és egyre javuló já-
tékuknak köszönhetően a 9.
percben 18:18-ra egyenlítettek.
Ennek ellenére, a vezetést
nem sikerült megszerezniük,
és bár a két csapat játéka ki-
egyenlítődött, mindig a ko-
máromiak voltak lépéselőny-
ben. A második negyed is en-
nek tükrében kezdődött, és
28:28-ig fej-fej mellett halad-
tak a csapatok. Ekkor szem-

mel látható változás állt be a
vendég védelemben, a hazai
támadók egyre gyakrabban
kezdték elveszíteni a labdát és
a fejüket, így nem tűnt meg-
lepetésnek Dubovský és Ber-
kis fantasztikus öt perce, ame-
lyet 10:1 arányban nyertek a
vendégek, és a 40:19-es ered-
mény már többnek kezdett
látszani egy győzelmi esély-
nél. Ebben a szakaszban re-

mekül játszottak a vendégek,
különösen Johnson parádé-
zott, aki nemcsak megszerzett
szinte minden lepattanó lab-
dát, de támadásokban is sike-
res volt. Igaz, a 19. percben a
hazaiak közelíteni tudtak
(34:41), de a nagyszünetig már
több nem adatott meg a szá-
mukra. A harmadik negyed
első hat perce szinte maga volt
a tökély komáromi szem-
pontból. A védelem szinte
semmit nem engedett meg a
rendőröknek, s a gyors táma-
dások is eredményre vezettek.
A vendégek egyre növelték
előnyüket, a hazai csapat tel-
jesen szétzilálódni látszott. A
játék ezen részét 23:5 arány-
ban nyerték a minden szem-
pontból jobb vendégek, így
három perccel a negyed vége
előtt már 41:60 világított az
eredményjelzőn. Ez olyan

előnynek látszott, amelyet
normális körülmények között,
még ebben a gyors sportágban
sem lehet megfordítani. Az
sem tűnt nagy hazai sikernek,
hogy a negyed végére kilenc-
pontosra csökkentették hátrá-
nyukat. A mérkőzés addigi fo-
lyamatában is voltak már ki-
sebb komáromi rövidzárlatok,
de mindig újítani tudott a csa-
pat. Itt viszont valami történt,
amit talán senki nem tud
szakmailag megmagyarázni.
A harmadik negyed utolsó
két, és a negyedik negyed első
három percében minden ösz-
szeomlott, amit a vendégek
addig felépítettek. Ilyen öt
perce talán még nem is volt a
komáromi csapatnak törté-
nelme során. A hazaiak 20:0
arányban nyerték ezt a sza-
kaszt, és a találkozó folyamán
először vezettek 64:62 arány-

Hihetetlen, de megtörtént
Nagyon furcsa dolgokat is tud produkálni a sport. „Talán ettől is olyan szép, olyan izgalmas”
– vallják a szurkolók. Persze csak akkor, ha nem éppen az ő kedvenceik számlájára történik
az a bizonyos meglepetés. Nos, ebben az esetben a komáromi kosarasok gondoskodtak a
forduló legnagyobb csodálkozást kiváltó eredményéről, amely mellett, talán még az iglóiak
nagyarányú győzelme a listavezető nyitraiak ellen is eltörpül. Hogy hogyan lehet 19 pon-
tos előnyből 11 pontos vereséget szenvedni, azt nemcsak a szakvezetés és a szurkolók nem
értik, de maguk a játékosok sem. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, sajnos, Beszterce-
bányán ez megtörtént.  A véletlen hozta úgy, hogy a múlt szombati szabadnap után, ezen
a szerdán ismét ezzel az ellenféllel küzd meg az MBK Rieker, csak most a komáromi csar-
nokban, pótolandó a játékvezetői sztrájk miatt elmaradt mérkőzést. Nincsenek kétségeink
afelől, hogy a komáromi piros-fehérek elégtételt vesznek a besztercebányai vereségért, bár
az ott történtek még sokáig vita tárgyát fogják képezni a szurkolók között.   

Vegyük azonban sorjába a közgyűlé-
sen történteket, az úgynevezett komá-
romi kategóriában, az OSY 400-ban. A
2010-es év országos bajnoka a Lodiar
versenyzője Szép Csaba lett, aki a Szlo-
vák Kupában is dobogóra állhatott,
mégpedig a kupagyőztes Peter Štefan-
kovič mögött, aki viszont második lett
az országos bajnok Szép Csaba mögött
az országos bajnokságon. A Malacky-i
illetőségű, de a Kormorán színeiben
versenyző Peter Štefankovičnál viszont
néhány mondat erejéig meg kell állni.
Ez a még 18. életévét sem betöltő fia-
talember a tavalyi idényben, a már em-

lített kupagyőzelmén és az országos
bajnokságon szerzett második helyén
kívül, két esetben elhódította az Eu-
rópa-bajnoki címet is. Egyszer az ifjú-
ságiak versenyén, a Future kategóriá-
ban, majd a felnőttek között is az ő
nyakába akasztották az Európa-bajnoki
aranyérmet. Ezért sem meglepő, hogy
az említett kiértékelésen a legjobb szlo-
vákiai vízimotorosnak járó díjat is ő ve-
hette át. 

A veterán országos bajnoki cím is
Komáromba költözött, id. Szabó János-
nak köszönhetően. A harmadik helyet
a bajai illetőségű, de Kormorán szí-

nekben versenyző, egykori vízimoto-
ros kiválóság az O-350 kategóriában,
Sarkadi Sándor szerezte meg. 

Az értékelés kapcsán még egy do-
logról nem szabad megfeledkezni, amit
a szövetség elnöke ünnepi beszédében
is kihangsúlyozott. „Amikor Peter Šte-
fankovič sikereiről beszélünk, az őt tá-
mogató szülei mellett feltétlenül meg
kell említeni a Bazinský családot, akik
a legnagyobb mértékben kovácsai a fi-
atal tehetség sikereinek” – mondta el a
szövetségi elnök. Igen, hiszen a két Ba-
zinský Miroslav közül az idősebbik éjt
nappallá téve dolgozik Peter hajóján,
hogy az műszakilag a legjobb teljesít-
ményre legyen képes. A fiatalabb
Mirko, aki egyébként a kategória Eu-
rópa- és világbajnoka, a tehetséges ver-
senyző edzője. De hogy ne feledkez-
zünk meg a család harmadik tagjáról
sem, feltétlenül szót érdemel Mirko
édesanyja is, aki mosollyal tűri a család

két férfi tagjának hobbiját, pedig ez
nem kis megerőltetést jelent a család
költségvetésének számára. Egyszóval,
megszállottjai a sportnak, amilyenek
nélkül szinte semmilyen sportág nem
működne Komáromban. Ami viszont
ledöbbentett bennünket, hogy id. Ba-
zinský Miroslav, a klub kiváló techni-
kusa, civilben hegesztő, huzamosabb
ideje nem tud érvényesülni a szakmá-
jában. Jelenleg is munkát keres, de azt
még csak elméleti síkon sem engedi
meg, hogy a szeretett sportágát feladja,
hiszen a komáromi vízimotorozás
szempontjából, ennek beláthatatlan
következményei lehetnének. Ilyen ál-
dozatra valóban csak azok képesek,
akik a sportot életformának és nem
szükséges rossznak tekintik. Csak tisz-
teletet és megbecsülést érdemelnek az
ilyen emberek, még ha nem is mindig
kapják azt meg úgy, ahogy az megil-
letné őket.       

Komáromiak rivaldafényben
Megannyi kitüntetésben volt már része a komáromi vízimotorozásnak, de

ha lehet, a 2010-es idény talán felülmúlta nemcsak a várakozásokat, de a ko-
máromi klubok lehetőségeit is. A Szlovák Vízimotoros Szövetség évértékelő
közgyűlésén, amelyet a medvei Művelődési Házban tartottak meg, nagyon
jó érzés volt komárominak lenni. Ami az OSY 400 kategóriában ugyanis be-
gyűjthető, azt a két komáromi klub, a Kormorán Vízimotoros Egyesület és
a Lodiar Vízimotoros Egyesület tagjai be is gyűjtötték.  

Peter Štefankovič (jobbra) és edzője, ifj, Miroslav Bazinský

Id. Szabó János (középen) veterán országos bajnok. Jobbján Sarkadi Sándor, bal-
ján az egykori kiválóság, Emil Jung



A keszegfalvai  FC Agro tit-
kára, Milan Tureček tájékoz-
tatott bennünket a magasabb
osztályt többször is megjárt
csapat felkészüléséről. „A téli
alapozást január 9-én kezdtük

meg, Szüllő Zsolt edző veze-
tésével. A csapatot egyedül
Michal Tot hagyta el, aki nagy
erőssége volt csapatunknak az
őszi idényben. Marcelházára
távozott, ahol játékos-edző-

ként fog dolgozni. Ezúton is
sok sikert kívánok Micinek új
állomáshelyén. Eddig egy já-
tékossal erősödött a csapat,
Farkas Ferenc érkezett hoz-
zánk a magyarországi Ete S.E.
csapatából. Jelenleg a nem-
zetközi átigazolást intézzük,
és ebben probléma egyelőre
nem mutatkozik. Farkas Feri
a KFC neveltje, de kimagasló
tehetségének köszönhetően a
Győri ETO-hoz hívták, ahol
több korosztályos csapatban
is játszott. Sajnos, egy nagyon
súlyos térdsérülést követően,
sokáig veszélyben forgott to-

vábbi pályafutása, de szívós-
ságára jellemző, hogy ismét
teljes értékű játékossá vált.
Mindenképpen várható, hogy
csapatunk egyik meghatározó
játékosa lesz. További átigazo-
lások jelenleg nincsenek kilá-
tásban a csapatnál, de messze
van még a tavaszi idény kez-
dete, így még ez a helyzet vál-
tozhat. A téli alapozás folya-
mán 6-7 előkészületi mérkő-
zés szerepel terveinkben,
hogy az idény kezdetén
semmi ne érjen bennünket
váratlanul” – mondta el a
klubtitkár. 

Arra a kérdésünkre, az
idény végén hányadik helyre
várja csapatát, így válaszolt:
„Célunk az első ötben vé-
gezni, de ami még ettől is

fontosabb, a csapatot jól fel-
készíteni a következő bajnok-
ságra. Nekünk ebben az
évben, ugyanis még egy baj-
noki cím sem biztosítaná a
magasabb osztályba való fel-
kerülést, hiszen öltözőink ál-
laga messze nem felel meg az
alapvető követelményeknek.
Szerencsénkre, a község új
polgármestere Milan Le-
hoczky nyitott a sport felé, így
valószínűleg nemsokára el-
kezdődhet ennek a problé-
mának a megoldása. Ezután
már nem titkolt célunk lesz a
bajnoki cím megszerzése, és
a magasabb osztályba jutás.
Keszegfalvát ez a bajnokság
megilleti” – mondta el la-
punknak Milan Tureček.  

Foto: -böröczky-
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ban(!?) Johnson ugyan még fordí-
tani tudott 65:64-re, de komáromi
szempontból ez volt az utolsó veze-
tés. A találkozó 38. percében már
75:68 volt az eredmény, majd
Rendla három pontot érő dobása is
bejött, és bizony tízpontos hazai ve-
zetésnél, egy szétesett komáromi
csapatnak vajmi kevés esélye ma-
radt a fordulatra. 

Érthetetlen, hogy az egész csapat
játéka akkor mondott csődöt, ami-
kor biztos vezetésben volt, amikor a
hazaiak már-már megbékélni lát-
szottak a vereséggel egy jobb csa-
pattól. A beteg Burrows hiánya
ugyan érezhető volt, de ez sem lehet
magyarázat az ilyen fájó fordulatra.
Az okokat kizárólag a csapatban kell

keresni, amely három negyeden át
parádézik, majd az utolsó negyed-
ben az ellenfél „feltörli vele a pá-
lyát”. Ki érti ezt? 

A II. LIGÁbAN
BK Senica – Higlanders Komá-

rom 48:71 (8:18, 10:22, 14:12, 16:19)
Pontszerzők: Blaškovič 20, Far-

kas 18, Riečičiar 12, Mazúr, Gyuri-
csek és Szarvas 4-4, Kasznár 3, Su-
kola és Záležák 2-2, Toma A. 1

Szombaton nagyon fontos mér-
kőzést játszik a Higlanders Ko-
márom csapata a pozsonyi STU
csapata ellen a komáromi csar-
nokban. Amennyiben a komáro-
miak győznek, úgy bejutnak a II.
liga négy legjobb csapata közé. A
mérkőzés kezdete: 17 óra. 

Banská Bystrica – MBK Rieker 83:72 
(22:24, 14:23, 17:15, 30:10)
Pontszerzők: Rendla 15, Hovaňák 13, Dorazil 12 – Johnson 24, Berkis 12,
Dubovský 9, Laco 8, Jones 7, Klár 6, Maslík 4, Jurík 2.
További eredmények: Handlová – Prievidza 83:66, Svit – Inter 83:69, Sp.
N. Ves – Nitra 92:57.  
Szerdán, 18 órai kezdettel Besztercebánya ellen lép pályára az MBK Ri-
eker hazai csarnokban, majd szombaton ismét szabadnapos lesz, a ba-
zini csapat bajnokságból való visszalépésének okán. 

naPI szInten - 19 órától 
- VersenYeK Komárom új 

pókerklubjában a Black Bull-ban,
a lehár utca 12 sz. alatt.

Információk:  0907 716 823 és 0908 305 000, 
a Facebookon, vagy az éppen alakuló 
www.blackbullpoker.sk weboldalon.

Így készülnek a tavaszi idényre

célunk az első ötben végezni 

Denne oD 19.00 HoDInY sÚťaŽe
v novom komárňanskom pokerovom klube 

BlaCK BUll, na lehárovej ul. 12

Informácie: 0907 716 823 a 0908 305 000,
na Facebooku alebo na práve vznikajúcej 
webovej stránke www.blackbullpoker.sk

Múlt kedden, a Selye János Egyete-
men kisorsolták a Városi Futsal Baj-
nokság rájátszásának öt fordulóját. Az
alapszakasz lejátszása után – helye-
zéstől függően – két  hatos csoportba
osztották be a csapatokat, a csopor-
tokon belül mindenki mindenkivel
egy mérkőzést játszik. A 2010/2011-es
idény bajnokcsapatát február 27-én
ismerjük meg. A rájátszás első fordu-
lójára lapzártánk után került sor, így
annak eseményeit jövő heti szá-
munkban olvashatják el a sportág
iránt érdeklődők. 

1. (12.) forduló, 2011. január 31.
SJE SE – Hajduk (B)
Young Boys – Slovakent (B)
Oxigén – Anaplast Team (A)
Kraliktv.com – ŠKP Komárom (B)
Mexico – Shiva (A)
Niké – Bauring City (A)
2. (13.) forduló, 2011. február 6.
Slovakent – SJE SE (B) – január 3-án
ŠKP Komárom – Young Boys (B)
Anaplast Team – Bauring City (A)

Hajduk – Kraliktv.com (B)
Shiva – Niké (A)
Oxigén – Mexico (A)
3. (14.) forduló, 2011. február 13.
SJE SE – ŠKP Komárom (B) 

– február 10-én 
Kraliktv.com – Young Boys (B)
Mexico – Anaplast Team (A)
Slovakent – Hajduk (B)
Bauring City – Shiva (A)
Oxigén – Niké 
4. (15.) forduló, 2011. február 20.
Young Boys – SJE SE (B) – február 17-én
Hajduk – ŠKP Komárom (B)
Anaplast Team – Niké (A)
Kraliktv.com – Slovakent (B)
Shiva – Oxigén (A)
Bauring City – Mexico (A)
5. (16.) forduló, 2011. február 27.
Kraliktv.com – SJE SE (B) 

– február 24-én
Hajduk – Young Boys (B)
Anaplast Team – Shiva (A)
ŠKP Komárom – Slovakent (B)
Bauring City – Oxigén (A)
Mexico – Niké (A)

Kisorsolták a rájátszás öt fordulóját

Járási csapataink többsége, már hetekkel ezelőtt megkezdte
a téli alapozást. Ilyenkor a legtöbb edző az erőnléti gyakor-
lásokra helyezi a fő hangsúlyt, de természetesen már a labda
is előkerült. Sőt, többen már túl vannak az első előkészületi
találkozókon, amelyeken elsősorban a csapatok új játéko-
sainak teljesítményeire kíváncsiak a szakvezetők, de a régi
bevált erők is tudják, hogy amit télen „felszednek”, abból
szinte az egész idényben meríteni lehet.

Keszegfalva

Kisebb korrektúrákkal ugyanaz a csapat folytatja tavasszal, amely az utolsó őszi fordulóban Szent-
péteren lépett pályára




